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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ١١  ١٣٠-١  .........................................................موجز تنفيذي     
  املنهجية والسياق والقانون الواجب التطبيق  -اجلزء األول 

  ٤٢  ١٥٠-١٣١  ................................................................مقدمة     
  ٤٧  ١٧٥-١٥١  ...................................................................املنهجية  - أوالً  

  ٤٧  ١٥٥-١٥١  ............................................الوالية واالختصاصات  - ألف     
  ٥٣  ١٦٧-١٥٦  .....................................................لأساليب العم  -  باء     
  ٥٧  ١٧٢-١٦٨  ....................................................تقييم املعلومات  - جيم     
  ٥٨  ١٧٥-١٧٣  ...............................................التشاور مع األطراف  - دال     

  ٥٨  ٢٢٢-١٧٦  ....................................................................السياق  - ثانياً  
  ٥٩  ١٩٧-١٧٧  ....................................................السياق التارخيي  - ألف     

ـ  فيما يتـصل   هاسلوكو إسرائيل   لنسق سياسات  عام   استعراض  -  باء األرض ب
  ٦٧  ٢٠٩-١٩٨  ...الضفة الغربيةاحلالة يف الة يف غزة والفلسطينية احملتلة، والروابط بني احل

  ٧٥  ٢١٥-٢١٠  ....اهلياكل السياسية واإلدارية ذات الصلة يف قطاع غزة والضفة الغربية  - جيم     
  ٧٨  ٢٢٢-٢١٦  .....................اهلياكل السياسية واإلدارية ذات الصلة يف إسرائيل  - دال     
 ٢٠٠٨ يونيـه /حزيران ١٨ يف   "وقف إطالق النار  "األحداث اليت وقعت فيما بني        -  ثالثاً

 ٢٧ ية يف غـزة يف    سرائيلبني إسرائيل وسلطات غزة وبدء العمليات العسكرية اإل       
  ٨٠  ٢٦٧-٢٢٣  ................................................٢٠٠٨ ديسمرب/ األولكانون

  ٩٣  ٣١٠-٢٦٨  .....................................................القانون الواجب التطبيق  - رابعاً  
  ٩٣  ٢٦٩  .......................................................تقرير املصري  - ألف     
  ٩٤  ٢٨٥-٢٧٠  .............................................القانون اإلنساين الدويل  -  باء     
  ٩٩  ٢٩٣-٢٨٦  ..............................................القانون اجلنائي الدويل  - يمج     
  ١٠١  ٣١٠-٢٩٤  ......................................القانون الدويل حلقوق اإلنسان  - دال     
  األرض الفلسطينية احملتلة  - اجلزء الثاين
  ١٠٨  ١٣٧٢-٣١١  ............................................ العمليات العسكرية- الفرع ألف  -قطاع غزة 

  ١٠٨  ٣٢٦-٣١١  .................................................مقدمة وعرض عام: احلصار  - خامساً  
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 ٢٧ليات العسكرية اليت قامت هبا إسرائيل يف غزة يف الفترة بـني             عرض عام للعم    - سادساً 
  ١١٣  ٣٦٤-٣٢٧  .. وبيانات عن اإلصابات٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨ و٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

األطراف ذات الصلة بإدارة األنشطة العسكرية يف غزة يف الفترة الواقعـة              - ألف
  ١١٣  ٣٣٢-٣٢٨  .٢٠٠٩يناير /نون الثاين كا١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٢٧بني 

  ١١٥  ٣٥١-٣٣٣  ..............................................مرحلة األعمال القتالية  -  باء
بيانات عن اإلصابات خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غـزة يف             - يمج

 / كـانون الثـاين    ١٧ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨الفترة من   
  ١١٩  ٣٦٤-٣٥٢  .......................................................٢٠٠٩ يناير

  ١٢٣  ٤٣٨-٣٦٥  ......................................ين احلكومية والشرطةاهلجمات على املبا  - سابعاً  
  ١٢٣  ٣٩٢-٣٦٥  ..................اهلجمات املتعمدة على البىن التحتية للحكومة يف غزة  - ألف
  ١٣٢  ٤٣٨-٣٩٣  ................................اهلجمات املتعمدة على الشرطة يف غزة  -  اءب

االلتزام الواقع على اجلماعات الفلسطينية املسلحة يف غزة باختـاذ االحتياطيـات              - ثامناً  
  ١٤٨  ٤٩٨-٤٣٩  ..............................................لسكان املدنينياملمكنة حلماية ا

ـ              -  ألف ية ـشن هجمات من داخل مناطق مدنية ومن داخـل منـاطق حمم
  ١٥٠  ٤٦٠-٤٤٦  .................................................وارها مباشرة جب أو

  ١٥٥  ٤٦٣-٤٦١  ..............................................تفخيخ مساكن املدنيني  -  باء
استخدام املساجد لشن هجمات ضد القـوات املـسلحة اإلسـرائيلية             - جيم

  ١٥٦  ٤٦٥-٤٦٤  ................................................لتخزين األسلحة  أو
  ١٥٧  ٤٧٤-٤٦٦  ......................إساءة استخدام املرافق الطبية وسيارات اإلسعاف  - دال
إجبار املدنيني على البقاء يف منطقة ما لغرض حمـدد هـو اسـتخدامهم               - اءه

  ١٥٩  ٤٧٨-٤٧٥  ..........كدروع حلماية تلك املنطقة أو القوات املرابطة فيها من اهلجوم
  ١٦١  ٤٨١-٤٧٩  ................اتاالختالط بالسكان املدنيني حلماية املقاتلني من اهلجم  - واو
  ١٦٢  ٤٨٨-٤٨٢  ..................................االستنتاجات املستخلصة من الوقائع  - زاي
  ١٦٣  ٤٩٨-٤٨٩  ...............................................االستنتاجات القانونية  - حاء

االلتزام الواقع على إسرائيل باختاذ االحتياطيات املمكنة حلماية السكان املـدنيني             - تاسعاً  
  ١٦٦  ٦٥٢-٤٩٩  ....................................................واألهداف املدنية يف غزة

  ١٦٦  ٥٤٢-٥٠٠  ..........................................................اإلنذارات  - ألف
  ١٧٧  ٥٩٥-٥٤٣  ..........................................جممع األونروا يف مدينة غزة  -  باء
  ١٨٨  ٦٢٩-٥٩٦  ................................مستشفى القدس، تل اهلوا، مدينة غزة  - جيم
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  ١٩٦  ٦٥٢-٦٣٠  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٦ و٥اهلجمات على مستشفى الوفاء يومي   - دال
 إىل خـسائر يف     اهلجمات العشوائية اليت شنتها القوات املسلحة اإلسرائيلية وأدت         - عاشراً 

  ١٩٩  ٧٠٣-٦٥٣  ........................................األرواح وإصابات يف صفوف املدنيني
  ١٩٩  ٦٥٤-٦٥٣  ................قيام القوات املسلحة اإلسرائيلية بقصف شارع الفاخورة  - ألف
احلقائق اليت أحاطت بالقصف بقذائف اهلاون الذي قامت بـه القـوات              -  باء

  ٢٠٠  ٦٦٦-٦٥٥  .................................................املسلحة اإلسرائيلية 
  ٢٠٢  ٦٧٣-٦٦٧  ..................................................املوقف اإلسرائيلي  - جيم
  ٢٠٥  ٦٨٦-٦٧٤  .......................................................تقارير أخرى  - دال
  ٢٠٨  ٦٩٠-٦٨٧  ..................................االستنتاجات املستخلصة من الوقائع  - هاء
  ٢٠٨  ٧٠٣-٦٩١  ...............................................االستنتاجات القانونية  - واو

  ٢١٢  ٨٨٥-٧٠٤  .......................................اهلجمات املتعمدة ضد السكان املدنيني  - حادي عشر 
اليت يتون  يف حي الز  اهلجمات على مرتيل عطية السموين ووائل السموين          - ألف

  ٢١٣  ٧٣٥-٧٠٦  ......................... فردا من عائلة السموين٢٣أسفرت عن مقتل 
  ٢٢٤  ٨٠١-٧٣٦  ... مناطق أكثر أمناًباجتاه م سرياً حياولون مغادرة منازهل كانوادنينيمقتل   -  باء     

معلومات بشأن التعليمات الصادرة إىل القـوات املـسلحة اإلسـرائيلية          - جيم
  ٢٤٣  ٨٠٨-٨٠٢  .................................... املدنينيعلىيتعلق بفتح النار  فيما

  ٢٤٥  ٨٢١-٨٠٩  ..فيها البعثةاالستنتاجات القانونية املستخلصة بشأن احلاالت اليت حققت   - دال
  ٢٤٨  ٨٤٣-٨٢٢  ..............٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٣اهلجوم على مسجد املقادمة،   - هاء
  ٢٥٢  ٨٦٦-٨٤٤  ............٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٦ مرتل عائلة الداية،اهلجوم على   - واو
  ٢٥٨  ٨٨٥-٨٦٧  ..................عبد الداميجملس العزاء الذي أقامته عائلة وم على اهلج  - زاي

  ٢٦١  ٩١٢-٨٨٦  ............................................سلحةاستخدام أنواع معينة من األ  - ثاين عشر  
  ٢٦٢  ٩٠١-٨٨٧  ...................................................الفوسفور األبيض  -  ألف
  ٢٦٥  ٩٠٥-٩٠٢  .....................................)Flechettes(املسمارية القذائف   -  باء
  ٢٦٦  ٩٠٨-٩٠٦  ..............ددةدث إصابات حمستخدام ذخائر حتاالدعاءات املتعلقة با  - جيم
حتدث استخدام ذخائر   االستنتاجات املستخلصة من الوقائع فيما يتصل ب        - دال

  ٢٦٨  ٩١٠-٩٠٩  ...........................................ا من اإلصابات  معينانوع
االدعاءات املتعلقة باستخدام القوات املسلحة اإلسرائيلية لذخائر اليورانيوم   - هاء

  ٢٦٨  ٩١٢-٩١١  ..............................................املنضب وغري املنضب 
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تدمري البنيـة األساسـية     : اليت شنت ضد أساسات احلياة املدنية يف غزة       اهلجمات    - ثالث عشر  
الصناعية، وإنتاج الغذاء، ومنشآت املياه، ووحدات معاجلة الـصرف الـصحي           

  ٢٦٩  ١٠٣١-٩١٣  .................................................................واملساكن 
  ٢٦٩  ٩٤١-٩١٣  ............................................تدمري مطحن دقيق البدر  - ألف
  ٢٧٥  ٩٦١-٩٤٢  ......................................تدمري مزارع دواجن الصوافريي  -  باء
  ٢٧٩  ٩٨٩-٩٦٢  .................................. املياه والصرف الصحيافق مرتدمري  - جيم
  ٢٨٤  ١٠٠٧-٩٩٠  .......................................................نازلتدمري امل  - دال
  ٢٩٠  ١٠٣١-١٠٠٨  .هداف االقتصادية واهلياكل األساسيةحتليل منط التدمري الواسع النطاق لأل  - هاء

  ٢٩٦  ١١٠٦-١٠٣٢  ..................................استخدام املدنيني الفلسطينيني كدروع بشرية  - رابع عشر  
  ٣٩٦  ١٠٦٣-١٠٣٣  .................................................جمدي عبد ربهحالة   - ألف
  ٣٠٢  ١٠٧٥-١٠٦٤  ......................................براهيم حالوةإعباس أمحد حالة   -  باء
  ٣٠٤  ١٠٨٥-١٠٧٦  ....................................... حممود عبد ربه العجرميحالة  - جيم
  ٣٠٧  ١٠٨٨-١٠٨٦  ............................................... AD/03حالة الشاهد   - دال
  ٣٠٨  ١٠٨٩  ....................... هلذه االدعاءاتالقوات املسلحة اإلسرائيليةنفي   - هاء
  ٣٠٨  ١٠٩٥-١٠٩٠  ..................................ستنتاجات املستخلصة من الوقائعاال  - واو
  ٣١٠  ١١٠٦-١٠٩٦  ...............................................القانونيةاالستنتاجات   - زاي

يف الفترة من   العسكرية اإلسرائيلية    العمليات   خاللاحتجاز الغزيني   : احلريةسلب    - شرخامس ع
  ٣١٥  ١١٧٦-١١٠٧  ...........٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين١٨إىل  ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٢٧
  ٣١٧  ١١٢٦-١١١٢  ....................................................العطاطرةُحفَر     -ألف
  ٣٢٠  ١١٤٢-١١٢٧  ...............................AD/02وإساءة معاملة الشاهد حتجاز ا  -  باء
  ٣٢٥  ١١٦٣-١١٤٣  ...............................................AD/03إفادة الشاهد   - جيم
  ٣٢٩  ١١٦٤  ...............................................االستنتاجات الوقائعية  - دال
  ٣٣١  ١١٧٦-١١٦٥  ...............................................االستنتاجات القانونية  - هاء

  ٣٣٨  ١٢١٦-١١٧٧  ...................تهاواستراتيجي أهداف العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة  - سادس عشر 
  ٣٣٨  ١١٩١-١١٧٨  ..........................................................التخطيط  - ألف
  ٣٤٣  ١١٩٩-١١٩٢  ...........تطور األهداف االستراتيجية يف التفكري العسكري اإلسرائيلي  -  باء
  ٣٤٦  ١٢٠٢-١٢٠٠  ..البيانات اإلسرائيلية الرمسية املتعلقة بأهداف العمليات العسكرية يف غزة  - جيم



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 6 

  ٣٤٦  ١٢١٢-١٢٠٣  ..........................................استراتيجية حتقيق األهداف  - دال
  ٣٤٩  ١٢١٦-١٢١٣  .......................................................تستنتاجااال  - هاء

  ٣٥٠  ١٣٣٥-١٢١٧  ...تأثري احلصار والعمليات العسكرية على شعب غزة وحقوق اإلنسان اخلاصة به  - سابع عشر  
  ٣٥٢  ١٢٣٣-١٢٢٠  ...............................االقتصاد وأسباب العيش وفرص العمل  - ألف
  ٣٥٦  ١٢٤١-١٢٣٤  ....................................................األغذية والتغذية  -  باء
  ٣٥٩  ١٢٤٥-١٢٤٢  ...........................................................اإلسكان  - جيم
  ٣٦٠  ١٢٤٩-١٢٤٦  ..............................................حياملياه والصرف الص  - دال
  ٣٦٢  ١٢٥١-١٢٥٠  ..............................................................البيئة  - هاء
  ٣٦٢  ١٢٦٧-١٢٥٢  ..............................................العقليةالصحة البدنية و  - واو
  ٣٦٧  ١٢٧٤-١٢٦٨  .............................................................التعليم  - زاي
  ٣٦٩  ١٢٨٢-١٢٧٥  ...........................................األثر على النساء واألطفال  - حاء
  ٣٧٣  ١٢٩١-١٢٨٣  ..............................................األشخاص ذوو اإلعاقة  - طاء
  ٣٧٥  ١٢٩٩-١٢٩٢  ..................ألمم املتحدةاألثر على املساعدة اإلنسانية املقدَّمة من ا  -  ياء

  ٣٧٧  ١٣٣٥-١٣٠٠  ...................................................التحليل القانوين    -كاف
  ٣٨٨  ١٣٤٤-١٣٣٦  ............................استمرار احتجاز اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط   - ثامن عشر  
  ٣٩٠  ١٣٧٢-١٣٤٥  ............................................................العنف الداخلي    - الفرع باء  
 اخلاضـعة   العنف الداخلي واستهداف التابعني حلركة فتح من جانب دوائر األمن           - تاسع عشر  

  ٣٩٠  ١٣٧٢-١٣٤٥  .......................................................لسيطرة سلطات غزة
  ٣٩٦  ١٣٦٨-١٣٦٦  ...............................................االستنتاجات الوقائعية  - ألف
  ٣٩٧  ١٣٧٢-١٣٦٩  ...............................................االستنتاجات القانونية  -  باء

  ٣٩٩  ١٣٨٩-١٣٧٣  ......................................الضفة الغربية مبا يف ذلك القدس الشرقية     
لية مبا يف ذلك معاملة الفلسطينيني يف الضفة الغربية من جانب قوات األمن اإلسرائي   - عشرون  

  ٤٠٠  ١٤٤٠-١٣٨١  ..............................استعمال القوة املفرطة أو الفتَّاكة أثناء املظاهرات
العنف املرتكب على يد املستوطنني يف الضفة الغربية يف الفترة الـسابقة              - ألف

  ٤٠٢  ١٣٩٣-١٣٨٤  ...........................على العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة
  ٤٠٧  ١٤٠٤-١٣٩٤  .............ة العمليات يف غزةاملستوى املتزايد الستعمال القوة منذ هناي  -  باء
  ٤١١  ١٤٠٩-١٤٠٥  ............................................دور اإلفالت من العقاب  - جيم
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  ٤١٤  ١٤٤٠-١٤١٠  .......................................التحليل القانوين واالستنتاجات  - دال
  ٤٢١  ١٥٠٧-١٤٤١  ...................................احتجاز الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية   - وعشرونحادي

ل يف غـزة يف     قضايا مرتبطة بالعمليات العسكرية اليت قامت هبا إسـرائي         – ألف
  ٤٢٤  ١٤٨٧-١٤٤٩  ..............٢٠٠٩ يناير/وكانون الثاين ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

  ٤٤١  ١٥٠٧-١٤٨٨  .......................................جاتاالتحليل القانوين واالستنت -  باء
  ٤٤٦  ١٥٤٩-١٥٠٨  .........................االنتهاكات اإلسرائيلية للحق يف حرية التنقل والوصول  -ثاين وعشرون 

  ٤٤٨  ١٥١٦-١٥١٥  .......... على عمل البعثةالقيود املفروضة على حرية التنقل واليت أثرت  - ألف
  ٤٤٩  ١٥١٩-١٥١٧  .........................التنقل والوصول والعمليات اإلسرائيلية يف غزة -  اءب

  ٤٥٠  ١٥٢٣-١٥٢٠  ................إغالق الضفة الغربية خالل العمليات اإلسرائيلية يف غزة  - جيم
  ٤٥٢  ١٥٢٧-١٥٢٤  .تدابري جديدة إلضفاء الصفة الرمسية على الفصل بني غزة والضفة الغربية  - دال
  ٤٥٣  ١٥٣٤-١٥٢٨  ..................................الوضع الراهن حلالة التنقل والوصول  - هاء
  ٤٥٦  ١٥٣٧-١٥٣٥  ....................................."النقل الصامت"تسريع : القدس  - واو
املستوطنات اجلديدة، ونزع ملكيـة األراضـي، وتـدمري القـرى يف              - ايز

  ٤٥٧  ١٥٣٩-١٥٣٨  ....................................................... جيم املنطقة
  ٤٥٨  ١٥٤١-١٥٤٠  .......................................................وصل النقاط  - حاء
  ٤٥٩  ١٥٤٩-١٥٤٢  .......................................تنتاجاتالتحليل القانوين واالس  - طاء

العنف الداخلي واستهداف مؤيدي محاس والقيود اليت فرضتها السلطة الفلسطينية            -ثالث وعشرون 
  ٤٦١  ١٥٨٩-١٥٥٠  ............................................على حرية االجتمــاع والتعبري

اإلجراءات الصارمة اليت اختذهتا السلطة الفلسطينية حبق محاس واألطراف           - ألف
  ٤٦٣  ١٥٦٣-١٥٥٥  .................................................اإلسالمية األخرى 

  ٤٦٨  ١٥٧٠-١٥٦٤  ..................................حرية الصحافة وحرية التعبري والرأي  -  باء
قمع املظاهرات خالل العمليـات العـسكرية       : حرية تكوين اجلمعيات    - جيم

 ١٨ - ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧اإلسرائيلية يف غزة يف الفترة      
  ٤٧٠  ١٥٧٥-١٥٧١  .......................................... ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين

  ٤٧١  ١٥٨٣-١٥٧٦  ....................................................التحليل القانوين  - دال
  ٤٧٣  ١٥٨٩-١٥٨٤  .......................................................االستنتاجات  - هاء
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  إسرائيل  - اجلزء الثالث 
اآلثار اليت حلقت باملدنيني من جراء اهلجمات بالصواريخ وقذائف اهلاون اليت شنتها   - رابع وعشرون

  ٤٧٦  ١٦٩١-١٥٩٤  ............................اجلماعات املسلحة الفلسطينية على جنويب إسرائيل
 ١٨ون يف الفتـرة مـن       ملخص هجمات الـصواريخ وقـذائف اهلـا         - ألف

  ٤٧٧  ١٦٠٩-١٦٠٠  .......................٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١ إىل ٢٠٠٨يونيه /حزيران
  ٤٨٠  ١٦١٥-١٦١٠  .............................اجلماعات املسلحة الفلسطينية ذات الصلة  -  باء
  ٤٨١  ١٦٢٣-١٦١٦   نوعية الصواريخ وقذائف اهلاون اليت متتلكها اجلماعات املسلحة الفلسطينية  - جيم
ليت تشنها اجلماعات املسلَّحة الفلسطينية على هجمات الصواريخ واهلاون ا     - دال

  ٤٨٤  ١٦٢٨-١٦٢٤  ...........................................................إسرائيل 
البيانات الصادرة عن اجلماعات املسلَّحة الفلسطينية فيما يتعلق بقيامهـا            - هاء

  ٤٨٥  ١٦٣٣-١٦٢٩  ....................................بإطالق الصواريخ داخل إسرائيل 
  ٤٨٦  ١٦٣٦-١٦٣٤  ...........................تصرحيات أدلت هبا سلطات غزة إىل البعثة   - واو
  ٤٨٧  ١٦٤٦-١٦٣٧  ...........................تدابري االحتياطية املنفَّذة يف جنويب إسرائيلال  - زاي
أثر نريان الصواريخ وقذائف اهلاون على اجملتمعـات احملليـة يف جنـويب               - حاء

  ٤٨٩  ١٦٨١-١٦٤٧............................................................إسرائيل
  ٥٠٠  ١٦٨٦-١٦٨٢  .......................................التحليل القانوين واالستنتاجات  - طاء
  ٥٠٢  ١٦٩١-١٦٨٧  .......................................................االستنتاجات  -  ياء

ملعارضة يف إسرائيل واحلق يف احلصول على املعلومات ومعاملة املدافعني عن           قمع ا   -خامس وعشرون
  ٥٠٣  ١٧٧٢-١٦٩٢  ...........................................................حقوق اإلنسان 

  ٥٠٤  ١٧١١-١٦٩٧  .........................................االحتجاجات داخل إسرائيل  - ألف
  ٥١١  ١٧١٨-١٧١٢  ......االستجابات القضائية بعد عمليات القبض على املتظاهرين احملتّجني  -  باء
  ٥١٢  ١٧٢٣-١٧١٩  .......................ام للناشطني السياسينياستجواب دوائر األمن الع  - جيم
  ٥١٤  ١٧٣٢-١٧٢٤  ........حرية االجتماع ومعاملة منظمات حقوق اإلنسان داخل إسرائيل  - دال
وصول وسائل اإلعالم ومراقيب حقوق اإلنسان إىل غزة قبل العمليـات             - هاء

  ٥١٦  ١٧٥١-١٧٣٣  ........................................العسكرية وأثناءها وما بعدها
  ٥٢٢  ١٧٧٢-١٧٥٢  .......................................اتالتحليل القانوين واالستنتاج  - واو
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  املساءلة وإجراءات االنتصاف القضائية   - اجلزء الرابع  
اإلجراءات واالستجابات من جانب إسرائيل إزاء االدعاءات بارتكـاب قواهتـا             -سادس وعشرون 

  ٥٢٧  ١٨٣٥-١٧٧٣  ..........................................املسلحة انتهاكات حبق الفلسطينيني
  ٥٣٠  ١٨٠٣-١٧٨٩  ...................................نظام التحقيق واملقاضاة اإلسرائيلي  - ألف
  ٥٣٤  ١٨٣٥-١٨٠٤  .....................................................التقييم القانوين  -  باء

  ٥٤٣  ١٨٤٨-١٨٣٦  ...........................اإلجراءات القانونية اليت اختذهتا السلطات الفلسطينية  -سابع وعشرون 
  ٥٤٣  ١٨٤٢-١٨٣٦  ........................اإلجراءات املتصلة مبا مت القيام به يف قطاع غزة  - ألف
  ٥٤٥  ١٨٤٨-١٨٤٣  .....................اإلجراءات املتصلة مبا مت القيام به يف الضفة الغربية  -  باء

  ٥٤٧  ١٨٥٧-١٨٤٩  ..........................................................االختصاص العاملي  -ثامن وعشرون 
  ٥٤٩  ١٨٧٣-١٨٥٨  ..................................................................التعويض  -تاسع وعشرون 

  ٥٥٠  ١٨٦٦-١٨٦١  ...................احلق يف االنتصاف والتعويض مبوجب القانون الدويل  - ألف
  ٥٥٢  ١٨٧٣-١٨٦٧  .........التعويض وإجراءات االنتصاف للشعب الفلسطيين يف قطاع غزة  -  باء

    ....................................................تنتاجات والتوصياتاالس  - اجلزء اخلامس
  ٥٥٥  ١٩٦٦-١٨٧٤  ...............................................................االستنتاجات  - ثالثون  

  ٥٥٥  ١٨٧٦-١٨٧٤  ..................................................مالحظات ختامية  - ألف
صلتها وارتباطاهتا بالـسياسات    : العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة      -  باء

  ٥٥٦  ١٨٧٩-١٨٧٧  ..............................اإلسرائيلية جتاه األرض الفلسطينية احملتلة
  ٥٥٧  ١٨٩٥-١٨٨٠  ..........رائيلية يف غزة وأهدافها وغاياهتاطبيعة العمليات العسكرية اإلس  - جيم
  ٥٦١  ١٨٩٩-١٨٩٦  ....................................االحتالل والصمود واجملتمع املدين  - دال
  ٥٦٢  ١٩٠٢-١٩٠٠  ....................اهلجمات بالصواريخ وقذائف اهلاون داخل إسرائيل  - هاء
  ٥٦٣  ١٩٠٤-١٩٠٣  .......................................األصوات املعارضة يف إسرائيل  - واو
  ٥٦٤  ١٩١٠-١٩٠٥  ............................................أثر التجريد من اإلنسانية  - زاي
  ٥٦٦  ١٩١١  .........................................احلالة يف ما بني الفلسطينيني  - حاء
  ٥٦٦  ١٩١٧-١٩١٢  ...............................احلاجة إىل احلماية، ودور اجملتمع الدويل  - طاء
  ٥٦٨  ١٩٥٦-١٩١٨  .........................................موجز االستنتاجات القانونية  -  ياء

  ٥٧٩  ١٩٦٦-١٩٥٧  ...................................................ضرورة املساءلة   -كاف 
  ٥٨١  ١٩٧٩-١٩٦٧  .................................................................التوصيات  -حادي وثالثون 
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  املرفقات
  ٥٩١  .............غزة قائمة االجتماعات اليت عقدهتا بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق بشأن الرتاع يف  - األول  
املراسالت اليت دارت بني بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة وحكومة إسرائيل                 - الثاين  

  ٥٩٦  ...........................................................فيما يتعلق بُسُبل الدخول والتعاون
  ٦٠٣  ....................................................................................ضميمة     
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  ذيموجز تنفي

  مقدمة  -ألف   
، أنشأ رئيس جملس حقوق اإلنسان بعثة األمم املتحـدة          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣يف    -١

التحقيق يف مجيع انتـهاكات     "لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة ُمسنداً إليها والية قوامها           
وقت القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت تكون قد ارُتكبت يف أي              

 كـانون   ٢٧يف سياق العمليات العسكرية اليت جرى القيام هبا يف غزة يف أثناء الفترة مـن                
، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  ."أو أثناءها أو بعدها
كمـة  وقام رئيس اجمللس بتعيني القاضي ريتشارد غولدستون، القاضي الـسابق باحمل         -٢

الدستورية جلنوب أفريقيا واملدعي السابق للمحكمتني اجلنـائيتني الـدوليتني ليوغوسـالفيا            
: وكان األعضاء الثالثة اآلخـرون املعيَّنـون هـم        . السابقة ورواندا، لكي يرأس هذه البعثة     

األستاذة اجلامعية كريستني تشينكني، أستاذة القانون الدويل بكلية لندن لالقتصاد والعلـوم            
سياسية، اليت كانت أحد أعضاء البعثة الرفيعة املستوى لتقصي احلقائق املوفـدة إىل بيـت               ال

؛ والسيدة هينا جيالين احملامية لدى احملكمة العليا لباكستان واملمثلة اخلاصة           )٢٠٠٨(حانون  
سابقاً لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واليت كانت عـضواً يف جلنـة                

؛ والعقيد ديزموند ترافريس، وهو ضابط سـابق يف         )٢٠٠٤(تحقيق الدولية املعنية بدارفور     ال
  .يرلندية وعضو جملس إدارة معهد التحقيقات اجلنائية الدوليةآلقوات الدفاع ا

وحسب املمارسة املعتادة، قامت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بتعيني أمانة             -٣
  .لدعم أعمال البعثة

سَّرت البعثة واليتها على أهنا تتطلب منها وضع السكان املدنيني يف املنطقـة يف               وف  -٤
  .حمور اهتماماهتا خبصوص انتهاكات القانون الدويل

. ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٨ إىل   ٤واجتمعت البعثة ألول مرة يف جنيف يف الفترة من            -٥
يوليه، ويف  / متوز ٥ و ٤مايو، ويف   / أيار ٢٠وباإلضافة إىل ذلك، اجتمعت البعثة يف جنيف يف         

اثنتان منها  : وقامت البعثة بثالث زيارات ميدانية    . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤ إىل   ١الفترة من   
 /حزيران ٢٥يونيه، والفترة ما بني / حزيران٦مايو و / أيار٣٠إىل قطاع غزة يف الفترة ما بني 

وُنشر يف . ٢٠٠٩يوليه / متوز٣ و٢؛ وزيارة واحدة إىل عمان يف     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١يونيه و 
 ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٤مايو إىل / أيار٢٢قطاع غزة عدة موظفني تابعني ألمانة البعثة يف الفترة من           

  .بغية إجراء حتقيقات ميدانية
وأُرسلت مذكرات شفوية إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإىل أجهـزة               -٦

، أصدرت البعثة   ٢٠٠٩يونيه  /يران حز ٨ويف  . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧وهيئات األمم املتحدة يف     
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نداًء لتقدمي عرائض دعت فيه مجيع املهتمني من أشخاص ومنظمات إىل تقـدمي املعلومـات               
  .والوثائق ذات الصلة باملوضوع بغية املساعدة على تنفيذ واليتها

ه ويف جنيف   ـيوني/رانـ حزي ٢٩ و ٢٨وُعقدت جلسات استماع علنية يف غزة يف          -٧
  .٢٠٠٩ه يولي/ متوز٧ و٦يف 
وبعد فشل حماوالت   . وسعت البعثة مراراً إىل احلصول على تعاون حكومة إسرائيل          -٨

عديدة، التمست البعثة مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها من دخول قطاع غزة 
  .عن طريق معرب رفح

وحظيت البعثة بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثة املراقبـة الدائمـة               -٩
وبالنظر إىل عدم تعاون احلكومة اإلسرائيلية، مل تتمكن البعثـة          . فلسطني لدى األمم املتحدة   ل

بيد أن البعثة اجتمعـت يف عمـان   . من االلتقاء بأعضاء السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية      
وعقدت البعثة اجتماعات،   . مبسؤولني من السلطة الفلسطينية، من بينهم وزير مبجلس الوزراء        

اء زيارتيها إىل قطاع غزة، مع مسؤولني كبار من سلطات غزة قدموا تعاوهنم ودعمهـم               أثن
  .الكاملني للبعثة

وعقب جلسات االستماع العلنية اليت ُعقدت يف جنيف، أُبلغت البعثة بأن قـوات               -١٠
األمن اإلسرائيلية قد اعتقلت السيد حممد سرور أثناء عودته إىل الضفة الغربية وساورها القلق              

والبعثة على اتصال به وهي مـا زالـت   . ازه نتيجة ملثوله أمام البعثة   ـن أن يكون احتج   ـم
  .ترصد التطورات

  املنهجية  -باء   
قررت البعثة أنه من املطلوب منها، تنفيذاً لواليتها، أن تنظر يف أي إجراءات اختذهتا                -١١

نـسان أو للقـانون     مجيع األطراف وميكن أن تشكل انتهاكات للقانون الدويل حلقـوق اإل          
وتطلبت هذه الوالية منها أيضاً أن تستعرض اإلجـراءات ذات الـصلة يف             . اإلنساين الدويل 

  .كامل األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل
وفيما يتعلق باملدى الزمين للتغطية، قررت البعثة التركيز بـصورة رئيـسية علـى                -١٢

، عنـدما مت    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩ األحداث أو اإلجراءات أو الظروف اليت حدثت منذ       
وأخذت البعثة يف االعتبـار     . االتفاق على وقف إلطالق النار بني حكومة إسرائيل ومحاس        

أيضاً األمور اليت حدثت بعد انتهاء العمليات العسكرية واليت تشكل استمرارا النتـهاكات             
 صـلة بالعمليـات     القانون الدويل حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل وتكـون ذات         

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣١العسكرية أو جاءت نتيجة هلا، وذلك حىت 
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وحلَّلت البعثة السياق التارخيي لألحداث اليت أدت إىل العمليات العسكرية يف غـزة        -١٣
 والصالت بني هـذه    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧بني  

  .ية العامة جتاه األرض الفلسطينية احملتلةالعمليات والسياسات اإلسرائيل
العمليـات  "  سياق يف"ورأت البعثة أن اإلشارة يف واليتها إىل االنتهاكات املُرتكَبة            -١٤

يناير تتطلب منها إدراج القيود / كانون الثاين-ديسمرب /العسكرية اليت جرت يف كانون األول 
تعلقة باالسـتراتيجيات واإلجـراءات     املفروضة على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وامل      

  .اإلسرائيلية املتبعة يف سياق عملياهتا العسكرية
أما اإلطار املعياري للبعثة فقد متثل يف القانون الدويل العام وميثاق األمـم املتحـدة                 -١٥

  .والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل
ي هذا التقرير أنه جامع شامل من حيث توثيق العدد املرتفع للغايـة مـن               وال يدع   -١٦

ومع ذلك ترى البعثـة أن      . احلوادث ذات الصلة اليت وقعت يف الفترة املشمولة بوالية البعثة         
 حادثة من احلـوادث     ٣٦وقد حقَّقت البعثة يف     . التقرير يوضِّح األمناط الرئيسية لالنتهاكات    

  .اليت وقعت يف غزة
واستندت البعثة يف أعماهلا إىل حتليل مستقل ونزيه ملدى امتثال األطراف اللتزاماهتـا       -١٧

مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف سياق الرتاع األخـري يف              
  .غزة، وإىل معايري التحقيق الدولية اليت وضعتها األمم املتحدة

ومشلت أساليب  .  بشأن مجع املعلومات والتماس اآلراء     واعتمدت البعثة هنجاً شامالً     -١٨
إجـراء  ) ب(استعراض التقارير املتأتية من املـصادر املختلفـة؛         ) أ: (مجع املعلومات ما يلي   

ابالت مع الضحايا والشهود واألشخاص اآلخرين الذين لديهم معلومات ذات صـلة؛            ـمق
حتليل صـور   ) د(ت فيها حوادث؛    إجراء زيارات موقعية إىل أماكن حمددة يف غزة وقع         )ج(

اسـتعراض  ) ه(الفيديو والصور الفوتوغرافية، مبا يف ذلك الصور املُلتقَطة بواسطة السواتل؛           
إجراء حتليل عـديل لألسـلحة      ) و(التقارير الطبية املتعلقة باإلصابات اليت وقعت للضحايا؛        

 مع جمموعة متنوعة من     عقد اجتماعات ) ز(وبقايا الذخائر اليت ُجمعت يف مواقع األحداث؛        
توجيه دعوات إىل تقدمي معلومات تتعلق مبتطلبات التحقيق الذي تقوم بـه            ) ح(املتحدثني؛  

عقـد جلـسات    ) ي(تعميم نداء عام على نطاق واسع لتقدمي إفادات خطية؛          ) ط(البعثة؛  
  .استماع علنية يف غزة ويف جنيف

 تقرير وإفـادة  ٣٠٠ أكثر من وقامت باستعراض.  مقابلة فردية١٨٨وأجرت البعثة     -١٩
ـ                م ـومستندات أخرى إما ُبحثت مببادرة منها أو وردت رداً على ندائها الـداعي إىل تقدي

ر ـيبلغ أكث  إفادات ومذكرات شفوية أو قُدِّمت أثناء االجتماعات أو على حنو آخر، وهو ما            
  . صورة فوتوغرافية١ ٢٠٠ شريط فيديو و٣٠ صفحة وأكثر من ١٠ ٠٠٠ من
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ذ رفضت حكومة إسرائيل التعاون مع البعثة، فإهنا منعتها من االجتماع مبسؤولني            وإ  -٢٠
حكوميني إسرائيليني بل إهنا منعتها أيضاً من السفر إىل إسرائيل ملقابلة الضحايا اإلسـرائيليني              

  .وإىل الضفة الغربية لالجتماع مبمثلي السلطة الفلسطينية وضحايا فلسطينيني
رات ميدانية يف قطاع غزة، مشلت إجـراء حتقيقـات يف مواقـع             وقامت البعثة بزيا    -٢١

وقد مسح ذلك للبعثة بأن ُتعاين مباشرة احلالة على أرض الواقع وبأن تتحدث إىل              . األحداث
  .كثري من الشهود واألشخاص اآلخرين ذوي الصلة باملوضوع

راً، هو متكـني    وكان الغرض من جلسات االستماع العلنية، اليت ُبثَّت بثاً حياً مباش            -٢٢
الضحايا والشهود واخلرباء من مجيع األطراف يف الرتاع من أن يتحدثوا مباشرة مع أكرب عدد               

وأولت البعثة أولوية يف هذه اجللسات      . ممكن من الناس يف املنطقة وكذلك يف اجملتمع الدويل        
لـت الـشهادات   ملشاركة الضحايا واألشخاص املنتمني إىل اجملتمعات احمللية املتأثرة وقد تناو  

وكانت البعثـة   .  شهادة، الوقائع كما تناولت مسائل قانونية وعسكرية       ٣٨العامة، وعددها   
تعتزم يف بادئ األمر عقد جلسات استماع يف غزة وإسرائيل والضفة الغربية، بيد أن رفـض                
إمكانية وصوهلا إىل إسرائيل والضفة الغربية أسفر عن اختاذ قرار بعقد جلـسات اسـتماع               

  .كني من إسرائيل والضفة الغربية يف جنيفملشار
وسعت البعثة، وهي تضع استنتاجاهتا، إىل االعتماد يف املقام األول وحيثمـا كـان               -٢٣

أما املعلومات املقدَّمة من آخرين، مبا يف ذلك        . ذلك ممكناً على املعلومات اليت مجعتها مباشرة      
سائط اإلعالم، فقد اسُتخدمت بـصورة      التقارير واإلفادات اخلطية املشفوعة بقسم وتقارير و      

  .رئيسية كربهان إضايف
ورد  واستندت االستنتاجات النهائية للبعثة فيما يتعلق مبدى إمكانية التعويل على ما            -٢٤

إليها من معلومات إىل تقييمها هي ملصداقية الشهود الذين التقت هبـم وإمكانيـة التعويـل            
املُستخَدمة يف التقارير والوثائق املقدَّمة من آخرين،       عليهم، مع التحقق من املصادر واملنهجية       

واملضاهاة بني املواد واملعلومات ذات الصلة، وتقييم ما إذا كانت توجد، يف مجيع الظروف،              
معلومات كافية ذات مصداقية يعوَّل عليها ميكن أن تستند إليها البعثة يف التوصل إىل استنتاج               

  .بشأن الوقائع
اس، حدَّدت البعثة، بقدر ما مسحت به أفضل قدراهتا، الوقائع الـيت            وعلى هذا األس    -٢٥
ويف كثري من احلاالت تبني هلا أنه قد ارُتكبت أفعال تنطوي على مـسؤولية جنائيـة                . ثبتت
ويف مجيع هذه احلاالت، قررت البعثة وجود معلومـات كافيـة إلثبـات العناصـر      . فردية

ثة أيضاً، يف مجيع احلاالت تقريباً، من حتديد مـا إذا           ومتكنت البع . املوضوعية للجرائم املعنية  
كان يبدو أن األفعال املعنية قد ارُتكبت عمداً أو على حنو متـهوِّر أو يف ظـل معرفـة أن                    

وهكـذا، أشـارت    . العواقب اليت نتجت عنها كانت ستحدث يف السياق املعتاد لألحداث         
وُتقدِّر البعثة  ). ركن القصد اجلنائي  (لة  البعثة يف كثري من احلاالت إىل عناصر اخلطأ ذات الص         

. فاالستنتاجات املقدَّمة يف التقرير ال تقوِّض العمل هبذا املبدأ        : متام التقدير أمهية افتراض الرباءة    
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حتاول االستنتاجات حتديد هوية األفراد املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم كما أهنا ال تدعي              وال
  . جب التطبيق يف احملاكم اجلنائيةأهنا ترقى إىل مستوى الربهان الوا

ومن أجل إتاحة الفرصة لألطراف لتقدمي املعلومات اإلضافية ذات الصلة ولإلعراب             -٢٦
عن موقفها والرد على االدعاءات، قدمت البعثة أيضاً قوائم شاملة باألسـئلة إىل حكومـة               

وتلقت البعثة  . تاجاهتاإسرائيل والسلطة الفلسطينية وسلطات غزة قبل إمتام حتليلها ووضع استن         
  .ردوداً من السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكن ليس من إسرائيل

  الوقائع اليت حققت فيها البعثة واالستنتاجات الوقائعية والقانونية  -جيم   
  قطاع غزة: األرض الفلسطينية احملتلة

  احلصار  -١  
صادي والـسياسي الـذي     على عملية العزل االقت   ) الفصل اخلامس (ركَّزت البعثة     -٢٧

ويشمل احلـصار   . تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، واملشار إليه بصورة عامة باسم احلصار          
تدابري مثل فرض قيود على السلع اليت ميكن استريادها إىل غزة وإغالق املعابر احلدودية أمـام         

فيـضات يف  األشخاص والسلع واخلدمات، وهو ما يستمر أحياناً أليام، مبا يف ذلك إجراء خت         
كما يتأثر اقتصاد غزة تأثراً شديداً بتقلـيص مـساحة الـصيد            . اإلمداد بالوقود والكهرباء  

املسموح هبا للصيادين الفلسطينيني وإنشاء منطقة عازلة على طول احلدود بني غزة وإسرائيل،    
لـة  وباإلضافة إىل أن احلصار خيلق حا     . مما ُيخفِّض مساحة األرض املتاحة للزراعة والصناعة      

وامليـاه   طوارئ، فإنه قد أضعف كثرياً من قدرات السكان وقـدرات قطاعـات الـصحة             
  .العسكرية والقطاعات العامة األخرى على االستجابة حلالة الطوارئ الناشئة عن العمليات

ومن رأي البعثة أن إسرائيل ما زالت ُملَزمة مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة وإىل أقصى                -٢٨
ل املتاحة هلا، بضمان توريد املواد الغذائية واللـوازم الطبيـة ولـوازم             حد تسمح به الوسائ   

املستشفيات والسلع األخرى بغية تلبية االحتياجات اإلنسانية لسكان قطاع غزة دون قيـد             
  .القيود من

  استعراض عام للعمليات العسكرية اإلسرائيلية يف قطاع غزة واخلسائر يف األرواح  -٢  
ا البحرية واجلوية وجيشها يف العملية اليت أطلقت عليها االسم          نشرت إسرائيل قواهت    -٢٩

واشتملت العمليات العسكرية يف قطاع غـزة علـى         . "عملية الرصاص املصبوب  "الرمزي  
مرحلتني رئيسيتني، مرحلة القصف اجلوي، واملرحلة اجلوية األرضية، واستمرت طوال الفترة           

وبـدأ اهلجـوم    . ٢٠٠٩يناير  /ن الثاين  كانو ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧من  
 ٣ديـسمرب إىل    / كـانون األول   ٢٧اإلسرائيلي هبجوم جوي استمر أسبوعاً، يف الفترة من         

وواصلت القوات اجلوية القيام بدور هام يف مـساعدة وتغطيـة           . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
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وكان . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨يناير إىل / كانون الثاين  ٣القوات األرضية يف الفترة من      
، عندما دخلـت    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣اجليش مسؤوالً عن الغزو الربي، الذي بدأ يف         

وتشري املعلومات املتاحة إىل أن ألوية غوالين وجيفايت . القوات الربية غزة من الشمال والشرق
ـ  واسُتخدمت. واملظليني وألوية سالح املدرعات اخلمسة قد اشتركت يف العملية         ة ـ البحري

ـ       . جزئياً لقصف ساحل غزة أثناء العمليات      يت ـوحيدد الفصل السادس مواقع األحـداث ال
حققت فيها البعثة، واليت يرد وصف هلا يف الفصول السابع إىل اخلامس عـشر، يف سـياق                 

  .العمليات العسكرية
ليـات  وتتباين اإلحصاءات املتعلقة بالفلسطينيني الذين فقدوا أرواحهم أثنـاء العم           -٣٠

فباالستناد إىل حبوث ميدانية مستفيضة، حددت منظمات غري حكوميـة الـرقم            . العسكرية
 ١ ٤٤٤وتقدم سلطات غزة رقماً قدره      .  شخصاً ١ ٤١٧ و ١ ٣٨٧اإلمجايل للقتلى مبا بني     

وتتسم البيانات املقدمـة مـن      .  قتيالً ١ ١٦٦أما حكومة إسرائيل فتقدم رقماً قدره       . قتيالً
كومية بشأن النسبة املئوية للمدنيني يف صفوف هؤالء القتلى بأهنا متسقة معاً            املصادر غري احل  

بصورة عامة وتثري أوجه قلق بالغة اخلطورة بشأن الطريقة اليت اتبعتها إسرائيل يف العمليـات               
  .العسكرية يف غزة

أثناء ووفقاً ملا أعلنته حكومة إسرائيل، سقط أربعة قتلى إسرائيليني يف جنويب إسرائيل   -٣١
وقد قتلوا بفعـل هجمـات الـصواريخ        . العمليات العسكرية، منهم ثالثة مدنيني وجندي     

وباإلضافة إىل ذلك، قُتل تـسعة      . وقذائف اهلاون اليت أطلقتها اجلماعات املسلحة الفلسطينية      
  .جنود إسرائيليني أثناء القتال الواقع داخل قطاع غزة، مات أربعة منهم نتيجة لنريان صديقة

ات القوات اإلسرائيلية على املباين احلكومية وأفراد سلطات قطاع غزة، مبـا يف             ـجمه  -٣  
  ذلك الشرطة

شنت القوات املسلحة اإلسرائيلية هجمات عديدة على املباين وأفراد سلطات قطاع             -٣٢
ففيما يتعلق باهلجمات اليت ُشنت على املباين، عاينت البعثة اهلجمات اإلسرائيلية علـى             . غزة

وقد ُدمـر   ). الفصل السابع (جمللس التشريعي الفلسطيين والسجن الرئيسي بقطاع غزة        مبىن ا 
وبررت البيانات الصادرة عن ممثلـي احلكومـة        . كال املبنيني ومل يعودا صاحلني لالستخدام     

والقوات املسلحة اإلسرائيلية هذه اهلجمات حبجة مفادها أن املؤسسات السياسية واإلدارية يف 
جتد  فهي ال . وترفض البعثة هذا املوقف   . "لبنية األساسية اإلرهابية حلماس   ا"غزة هي جزء من     

أي دليل على أن مبىن اجمللس التشريعي والسجن الرئيسي بقطاع غزة قد قدما إسهاماً فعـاالً    
وترى البعثة، باالستناد إىل املعلومات املتاحة هلا، أن اهلجمات اليت ُشنت . يف العمل العسكري  

بنيني تشكل هجمات متعمدة على أهداف مدنية مبا يشكل انتـهاكاً لقاعـدة             على هذين امل  
القانون اإلنساين الدويل العريف ومفادها وجوب قصر اهلجمات قصراً حصرياً على األهداف            

وتشري هذه الوقائع كذلك إىل ارتكاب خرق خطري يتمثل يف التـدمري الواسـع              . العسكرية
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لى حنـو غـري     ـرورة عسكرية والذي مت القيام به ع      ، الذي ال تربره ض    تالنطاق للممتلكا 
  .مشروع ومفرط

وقد فحصت البعثة اهلجمات اليت ُشنت على ستة مرافق للشرطة، أربعة منها أثنـاء                -٣٣
، مما أسفر عـن     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ائق األوىل للعمليات العسكرية يف      ـالدق

ى وجه اإلمجال، فإن أفراد الشرطة الذين       وعل.  شرطياً وتسعة أفراد من عامة الناس      ٩٩وفاة  
 شرطياً يشكلون أكثر من سدس عدد       ٢٤٠قتلتهم القوات اإلسرائيلية والبالغ عددهم تقريباً       

ويبدو أن مالبسات اهلجمات تشري إىل أن أفراد الشرطة قد          . اخلسائر الفلسطينية يف األرواح   
يوليـه  /در عن حكومة إسرائيل يف متـوز      اسُتهِدفوا وقُِتلوا عمداً، وهو ما يؤكده التقرير الصا       

 بشأن العمليات العسكرية، على أساس أن الشرطة متثل من وجهة نظر إسرائيل جزءا              ٢٠٠٩
من القوات العسكرية الفلسطينية يف غزة، سواء نظر إىل الشرطة كمؤسسة أو مـن ناحيـة                

  . العدد الكبري من الشرطيني الذين يشكلون كأفراد جزءا من هذه القوات
ولبحث ما إذا كانت اهلجمات اليت ُشنت على الشرطة تتمشى مع مبادئ التمييـز                -٣٤

بني األهداف املدنية واألهداف العسكرية واألشخاص املدنيني واألشخاص العسكريني، قامت 
يوليه /البعثة بتحليل التطور املؤسسي لشرطة غزة منذ استيالء محاس الكامل على غزة يف متوز             

. اليت كانت قد أنشأهتا بعد فوزها يف االنتخابات"لقوة التنفيذية"ة يف  ودمج شرطة غز   ٢٠٠٧
وختلص البعثة إىل أنه بينما ُعني عدد كبري من أفراد شرطة غزة من بني أنـصار محـاس أو                   

. أعضاء اجلماعات املسلحة الفلسطينية، فإن شرطة غزة هي هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القوانني            
كـانون   ٢٧نه ال ميكن القول بأن أفراد الشرطة الـذين قُِتلـوا يف             وختلص البعثة أيضاً إىل أ    

 كانوا يضطلعون بدور مباشر يف أعمال القتال، ومن مث فإهنم مل يفقدوا ٢٠٠٨ديسمرب /األول
وتسلّم البعثة بأنه قد    . حصانتهم املدنية من اهلجوم املباشر باعتبارهم مدنيني على هذا األساس         

 غزة كانوا يف الوقت ذاته أعضاء يف مجاعات مسلحة فلسطينية           يوجد بعض األفراد من شرطة    
بيد أهنا ختلص إىل أن اهلجمات اليت ُشنت على مرافق الشرطة يف اليوم           . ومن مث كانوا مقاتلني   

األول من العمليات املسلحة مل توازِن على حنو مقبول بني امليزة العسكرية املباشرة املتوقعـة               
وفقدان ) ء الذين رمبا كانوا أعضاء يف مجاعات مسلحة فلسطينية        أي قتل أفراد الشرطة هؤال    (

أي أفراد الشرطة اآلخرون الذين قُِتلوا وأفراد اجلمهور الذين كان ال بـد أن   (األرواح املدنية   
، ولذلك فإهنا تشكل انتـهاكاً للقـانون        )يكونوا متواجدين يف هذه املرافق أو بالقرب منها       

  .اإلنساين الدويل

ام الواقع على اجلماعات املسلحة الفلسطينية يف غزة باختاذ االحتياطـات املمكنـة             االلتز  -٤  
  حلماية السكان املدنيني واألعيان املدنية

حبثت البعثة ما إذا كانت اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد انتهكت التزامها مبمارسة    -٣٥
 يف غزة من األخطار املتأصلة      احلرص واختاذ مجيع االحتياطات املمكنة حلماية السكان املدنيني       

وقد واجهت البعثة تردداً معيناً   ). الفصل الثامن (يف العمليات العسكرية، ومدى حدوث ذلك       
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من جانب األشخاص الذين أجرت معهم مقابالت يف غزة ملناقـشة أنـشطة اجلماعـات               
لفلـسطينية  وتبني للبعثة، على أساس املعلومات اجملمَّعة، أن اجلماعات املـسلحة ا          . املسلحة

كانت موجودة يف مناطق حضرية أثناء العمليات العسكرية وأهنا أطلقت صواريخ من مناطق             
حدث أن املقاتلني الفلسطينيني مل مييزوا أنفسهم متييزاً كافياً يف مجيع األوقات             ورمبا. حضرية

حة بيد أن البعثة مل تعثر على أدلـة تـشري إىل أن اجلماعـات املـسل               . عن السكان املدنيني  
الفلسطينية وجهت املدنيني إىل مناطق كانت ُتشن فيها هجمات أو أهنا أجربت املدنيني على              

  .البقاء بالقرب من أماكن اهلجمات
وعلى الرغم من أن األحداث اليت حققت فيها البعثة مل تثبت اسـتخدام املـساجد                 -٣٦

بعاد احتمـال   ألغراض عسكرية أو كدروع حلماية أنشطة عسكرية، فإهنا ال تستطيع اسـت           
ومل تقف البعثة على أي أدلة تدعم االدعاءات        . يكون ذلك قد حدث يف حاالت أخرى       أن

القائلة بأن سلطات غزة أو اجلماعات املسلحة الفلسطينية استخدمت مرافـق املستـشفيات             
كدروع حلماية أنشطة عسكرية أو أن سيارات اإلسـعاف اسـُتخِدمت لنقـل مقـاتلني               

وباالستناد إىل التحقيقات اليت أجرهتا البعثة بنفسها والبيانـات         . ىألغراض عسكرية أخر   أو
الصادرة عن مسؤويل األمم املتحدة، تستبعد البعثة أن تكون اجلماعات املسلحة الفلـسطينية             
قد باشرت أنشطة قتالية من منشآت األمم املتحدة اليت اسُتخدمت كمالجئ أثناء العمليات             

بعثة أن تستبعد احتمال أن تكون اجلماعات املسلحة الفلسطينية         بيد أنه ال ميكن لل    . العسكرية
ويف حني  . قد عملت بالقرب من هذه املنشآت التابعة لألمم املتحدة أو من هذه املستشفيات            

أن مباشرة أعمال القتال يف املناطق املبنية ال يشكل يف حد ذاته انتهاكاً للقـانون الـدويل،                 
ة، يف احلاالت اليت تكون فيها قد أطلقت هجمات بالقرب          اجلماعات املسلحة الفلسطيني   فإن

من مباٍن مدنية أو مباٍن حممية، تكون قد عرضت سكان غزة املدنيني للخطـر علـى حنـو                  
  .ضروري غري

ع على إسرائيل باختاذ االحتياطات املمكنة حلماية السكان املدنيني واألعيان  ـااللتزام الواق   -٥  
  املدنية يف غزة

عثة كيفية قيام القوات املسلحة اإلسرائيلية بأداء التزامهـا باختـاذ مجيـع             حبثت الب   -٣٧
االحتياطات املمكنة حلماية السكان املدنيني يف غزة، مبا يف ذلك بوجه خاص االلتزام بتوجيه              

وتسلم البعثة باجلهود امللحوظة اليت بذلتـها       ). الفصل التاسع (حتذير فعال مسبقاً باهلجمات     
ذيرات عن طريق املكاملات اهلاتفية واملنشورات واإلعالنـات اإلذاعيـة،          إسرائيل إلصدار حت  

وتسلم بأن هذه التحذيرات، وخاصة يف احلاالت اليت كانت فيها حمددةً بوجه كاٍف، قـد               
بيد أن البعثة تالحـظ أيـضاً       . شجعت السكان على ترك املنطقة واالبتعاد عن موقع اخلطر        

وتشمل هذه العوامل االفتقـار إىل      . حذيرات الصادرة وجود عوامل قّوضت كثريا فعالية الت     
عنصر التحديد يف كثري من الرسائل اهلاتفية املسجلة مسبقاً واملنـشورات، ومـن مث عـدم                

كما أن مصداقية التعليمات الصادرة باالنتقال إىل مراكز املدن توخياً للـسالمة            . مصداقيتها
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انت موضع هجمات مكثفة أثناء املرحلة اجلوية       قلَّل منها أيضاً حقيقة أن مراكز املدن ذاهتا ك        
وحبثت البعثة أيضاً املمارسة املتمثلة يف إسقاط متفجرات أخف على          . من العمليات العسكرية  

وهي ختلص إىل أن هذا األسلوب غري فعـال         ). "ْرق األسطح طَ "ما يطلق عليه  (أسطح املباين   
وأخرياً، تـشدد   . لذين يقطنون املبىن  كتحذير ويشكل نوعاً من أنواع اهلجوم على املدنيني ا        

البعثة على أن إصدار التحذير ال ُيعفي القادة وتابعيهم من مسؤولية اختاذ مجيع التدابري املمكنة           
  .األخرى للتمييز بني املدنيني واملقاتلني

وحبثت البعثة أيضاً االحتياطات اليت اختذهتا القوات املسلحة اإلسـرائيلية يف سـياق             -٣٨
، تعرض جممع املكاتب    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٥ففي  . ات حمددة قامت هبا   ثالث هجم 

) األونروا(امليداين لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن       
وتالحظ البعثة أن   . يف مدينة غزة للقصف بالذخائر العالية التفجري وذخائر الفوسفور األبيض         

 ٦٠٠ خطرياً إىل أبعد حد، بالنظر إىل أن هذا اجملمع كان يتيح املأوى ملا بـني                 اهلجوم كان 
واسـتمرت القـوات    .  شخص من املدنيني وكان يتضمن مستودعاً ضخماً للوقود        ٧٠٠و

املسلحة اإلسرائيلية يف هجومها على امتداد ساعات عديدة على الرغم من أنه جرى تنبيهها              
وختلص البعثة إىل أن القوات املسلحة اإلسـرائيلية        . ثتهابشكل كامل إىل األخطار اليت أحد     

انتهكت ما يتطلبه القانون الدويل العريف من اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة يف اختيار وسائل              
اهلجوم وأسلوبه بقصد جتنب حاالت اخلسائر العرضية يف أرواح املدنيني، وإصابة املـدنيني،             

  .األحوال لتقليل منها إىل أدىن حد يف كلوإحلاق الضرر باألعيان املدنية وا
وختلص البعثة أيضاً إىل أن القوات املسلحة اإلسرائيلية قامت يف اليوم نفسه على حنو                -٣٩

مباشر ومتعمد مبهامجة مستشفى القدس يف مدينة غزة ومستودع سيارات اإلسعاف اجملـاور             
رقت عملية إطفائها يوماً    وتسبب اهلجوم يف نشوب حرائق استغ     . بقذائف الفوسفور األبيض  

ووجدت البعثـة أنـه   . كامالً وأوقع الذعر يف نفوس املرضى واجلرحى الذين تعني إجالؤهم    
وترفض البعثة االدعاء القائل بأن نريانـاً       . يصدر يف أي وقت حتذير بوقوع هجوم وشيك        مل
لـك إىل   ُوجهت إىل القوات املسلحة اإلسرائيلية من داخل املستشفى، وهي تستند يف ذ            قد

  .حترياهتا هي
وحبثت البعثة أيضاً اهلجمات املكثفة باملدفعية، مبا يف ذلك مرة أخـرى باسـتخدام                -٤٠

ذخائر الفوسفور األبيض، ضد مستشفى الوفاء يف شرقي مدينة غزة، وهو منشأة للمرضـى              
وخلصت البعثـة،   . الذين يتلقون رعاية طويلة األجل ويعانون إصابات خطرية بشكل خاص         

تناد إىل املعلومات اليت مجعتها، إىل حدوث انتهاك للحظر املفروض على شن هجمات             باالس
وتسلط البعثة الضوء أيضاً علـى أن التحـذيرات         . على املستشفيات املدنية يف كلتا احلالتني     

الصادرة عن طريق املنشورات والرسائل اهلاتفية املسجَّلة مسبقاً يف حالة مستـشفى الوفـاء              
  .واعاً معينة من التحذيرات الروتينية والعامة هي عدمية الفعالية بتاتاًتربهن على أن أن
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اهلجمات العشوائية اليت شنتها القوات اإلسرائيلية وأسفرت عـن خـسائر يف األرواح               -٦  
  وإصابات بني املدنيني

حبثت البعثة ما حدث من قصف بقذائف اهلاون على تقاطع الفـاخورة يف منطقـة                 -٤١
 ١ ٣٠٠ن مدرسة تابعة لألونروا، كانت تأوي يف ذلك الوقت أكثر مـن             جباليا بالقرب م  

فقد أطلقت القوات املسلحة اإلسرائيلية أربع قذائف هاون علـى          ). الفصل العاشر (شخص  
.  شخصاً مـتجمعني هنـاك     ١١وسقطت إحداها يف فناء مرتل إحدى األسر فقُتل         . األقل

 شخصاً آخرين   ٢٤ ما ال يقل عن      وسقطت ثالث قذائف أخرى يف شارع الفاخورة، فقتلت       
وقد فحصت البعثة بالتفصيل البيانات الـصادرة    .  شخصاً ٤٠وأصابت عدداً كبرياً يصل إىل      

عن ممثلي احلكومة اإلسرائيلية اليت تدعي أن اهلجوم ُشن رداً على هجوم بقذائف اهلاون مـن        
لك قد حدث، فإهنـا     وبينما ال تستبعد البعثة احتمال أن يكون ذ       . جمموعة فلسطينية مسلحة  

ترى أن مصداقية املوقف اإلسرائيلي تتردى بفعل سلسلة من أوجه عدم االتساق والتناقضات             
  .وعدم الدقة الوقائعية يف البيانات اليت تربر اهلجوم

وتعترف البعثة، وهي تضع استنتاجاهتا القانونية بشأن اهلجوم الذي ُشّن على تقاطع              -٤٢
تعلقة بالتناسب واليت توازن بني امليزة العسكرية اليت ُينتظر حتقيقها          الفاخورة، بأن القرارات امل   

واخلطر املتمثّل يف قتل مدنيني هي قرارات تطرح على مجيع اجليوش ُمعضالت حقيقية فعالً يف  
فإطالق أربع قـذائف    . وال ترى البعثة أن ذلك كان هو احلال يف هذا املقام          . حاالت معينة 

قتل عدد صغري من األفراد احملدَّدين يف سياق كانت تقوم فيه أعـداد          هاون على األقل حملاولة     
 شخصاً إىل مأوى قريب     ١ ٣٦٨كبرية من املدنيني بتصريف شؤون حياهتا اليومية ويلجأ فيه          

هو أمر ال ميكن له أن يستقيم مع الشروط اليت يكون قد حددها قائد متعقل ملا هو خـسارة            
ولذا، ترى البعثة أن هذا اهلجـوم       . امليزة العسكرية املنشودة  مقبولة يف أرواح املدنيني مقابل      

كان عشوائياً، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدويل، وأنه انتهك حق احلياة للمدنيني الفلسطينيني        
  .الذين قُِتلوا يف هذه األحداث

  اهلجمات املتعمَّدة على السكان املدنيني  -٧  
ا القوات املسلحة اإلسرائيلية هجمات مباشرة       حادثة شّنت فيه   ١١حققت البعثة يف      -٤٣

وتشري الوقائع املتعلقة جبميـع     ). الفصل احلادي عشر  (على املدنيني مما أسفر عن نتائج مميتة        
وقد وقع  . هذه احلوادث، عدا واحدة منها فقط، إىل عدم وجود هدف عسكري له ما يربره             

دينة غزة، ومشل قـصف مـرتل       اهلجومان األوالن على منازل يف ضاحية الّسموين جنوب م        
وتتعلـق اجملموعـة    . أجربت القوات املسلحة اإلسرائيلية مدنيني فلسطينيني على التجمع فيه        

التالية املؤلفة من سبعة حوادث بإطالق النار على املدنيني أثناء حماولتهم مغادرة منـازهلم يف               
، يف بعض احلاالت، أمراً     اجتاه أماكن أكثر أمناً، وهم يلوحون برايات بيضاء بل وهم يتبعون          

وتشري الوقائع اليت مجعتها البعثـة إىل أن مجيـع   . صادراً من القوات اإلسرائيلية بالقيام بذلك  
اهلجمات وقعت يف ظل ظروف كانت تسيطر فيها القوات املسلحة اإلسرائيلية على املنطقة             
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حقاً أو كانـت    املعنية وكانت قد دخلت من قبل يف اتصال مع األشخاص الذين هامجتهم ال            
وقد فـاقم   . تراقبهم على األقل، حبيث إهنا كان جيب أن تكون على علم بوضعهم كمدنيني            

من النتائج املترتبة على اهلجمات اإلسرائيلية ضد املدنيني، يف أغلبية هذه احلـوادث، رفـض          
  .مإليه القوات اإلسرائيلية بعد ذلك السماح بإجالء اجلرحى أو إتاحة وصول سيارات اإلسعاف

وتشري هذه احلوادث إىل أن التعليمات الصادرة إىل القوات املـسلحة اإلسـرائيلية               -٤٤
املتوغلة يف غزة كانت تنص على عتبة منخفضة الستعمال النريان الفتاكـة ضـد الـسكان           

وقد وجدت البعثة يف الشهادات املقدمة من اجلنود اإلسرائيليني واجملّمعة يف منشورين  . املدنيني
  .راهني قوية ُتثبت هذا االجتاهتلقتهما ب

وحبثت البعثة كذلك حادثاً اسُتهِدف فيه أحد املساجد بقذيفة أثناء صالة املغـرب،               -٤٥
 شخصاً كما حبثت هجوماً اسُتخدمت فيه ذخائر سهمية ضد حشد           ١٥مما أسفر عن موت     

 كـال  وترى البعثة أن  . أسري ومعهم جريان يف خيمة عزاء، مما أدى إىل قتل مخسة أشخاص           
  .اهلجومني يشكالن اعتداءات متعمَّدة على سكان مدنيني وأهداف مدنية

وختلص البعثة، استناداً إىل الوقائع املتحقَّق منها يف مجيع هذه احلـاالت املـذكورة                -٤٦
أعاله، إىل أن سلوك القوات املسلحة اإلسرائيلية يشكل خرقاً خطرياً التفاقية جنيف الرابعـة              

 والتسبب عمداً يف إحداث معاناة كبرية لألشخاص احملميني وعلى ذلك من حيث القتل العمد   
وهي ختلص أيضاً إىل أن االستهداف املباشـر والقتـل          . فإنه ُينشئ املسؤولية اجلنائية الفردية    

  .التعسفي للمدنيني الفلسطينيني يشكل انتهاكاً للحق يف احلياة
 فرداً من أفـراد إحـدى       ٢٢ويتعلق احلادث األخري بقصف مرتل أسفر عن مقتل           -٤٧

 وأن  "خطأ يتعلـق بالعمليـات    "وكان موقف إسرائيل يف هذه احلالة هو أنه حدث          . األسر
وتعرب اللجنة، باالستناد إىل التحقيـق      . اهلدف املقصود كان مرتالً جماوراً ُتخزَّن فيه أسلحة       

لص البعثة  وخت. الذي أجرته، عن شكوكها اجلدية بشأن رواية السلطات اإلسرائيلية للحدث         
. إىل أنه إذا كان قد حدث حقاً خطأ يف هذا الصدد فال ميكن القول بوجود حالة قتل عمـد         

 بيد أنه تبقى مع ذلك مسؤولية الدولة اليت تقـع علـى إسـرائيل الرتكاهبـا فعـالً غـري          
  .دولياً مشروع

  استعمال أسلحة معينة  -٨  
دث اليت تنطوي على استعمال أسلحة      استناداً إىل التحقيق الذي أجرته البعثة يف احلوا         -٤٨

معينة مثل الفوسفور األبيض والقذائف املسمارية، فإهنا، بينما توافق علـى أن الفوسـفور              
 إىل أن القـوات     األبيض ليس حمظوراً مبوجب القانون الدويل يف هذه املرحلة، ختلص أيـضاً           

. تخدامه يف مناطق مبنية   املسلحة اإلسرائيلية اتسمت باالستهتار على حنو منهجي يف تقرير اس         
وعالوة على ذلك فإن األطباء الذي عاجلوا مرضى مصابني جبروح ناجتـة عـن اسـتخدام                
الفوسفور األبيض قد حتدثوا عن شدة احلروق النامجة عن هذه املادة بل وأحياناً عن طبيعتها               
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فوسفور األبيض  وتعتقد البعثة أنه ينبغي النظر جبدّية يف حظر استخدام ال         . غري القابلة للعالج  
أما فيما يتعلق بالقذائف املسمارية، فتالحظ البعثة أهنا سالح من أسـلحة            . يف املناطق املبنية  

ولذلك فإن هذه القذائف غـري      . املناطق يفتقد القدرة على التمييز بني األهداف بعد التفجري        
 إىل االعتقـاد    مالئمة لالستعمال يف السياقات احلضرية يف احلاالت اليت يوجد فيها ما يدعو           

  .باحتمال وجود مدنيني
ويف حني أن البعثة ليست يف وضع ميكِّنها من أن تعلن على حنو مؤكد أن القـوات                   -٤٩

، فإهنا مل تتلـق     (DIME)املسلحة اإلسرائيلية قد استعملت متفجرات الفلزات اخلاملة الكثيفة         
اء العمليات العسكرية تفيـد     تقارير من األطباء الفلسطينيني واألجانب ممن عملوا يف غزة أثن         

. بوجود نسبة مئوية مرتفعة من املرضى ذوي اإلصابات اليت تتمشى مع تأثري هذه الـذخائر              
وأسلحة هذه الذخائر، إضافة إىل األسلحة املزودة مبعادن ثقيلة، غري حمظورة مبوجب القانون             

، تلقت البعثة ادعاءات   وأخرياً. الدويل كما هو قائم حالياً، لكنها تثري أوجه قلق صحية حمددة          
مفادها أن القوات املسلحة اإلسرائيلية استخدمت يف غزة يورانيوم منّضبا ويورانيـوم غـري              

  .ومل تقم البعثة مبزيد من التحقيق يف هذه االدعاءات. منّضب

تدمري اهلياكل األساسية للصناعة، وإنتـاج      : اهلجمات على مقومات احلياة املدنية يف غزة        -٩  
  ومنشآت املياه، ووحدات معاجلة الصرف الصحي، واملساكناألغذية، 

قامت البعثة بالتحقيق يف عدة حوادث تنطوي على تدمري هياكل أساسية صـناعية               -٥٠
الفصل (ووحدات إلنتاج األغذية ومنشآت مياه ووحدات ملعاجلة الصرف الصحي ومساكن           

 هو مطحن الدقيق الوحيـد  ففي بداية العمليات العسكرية، كان مطحن البدر    ). الثالث عشر 
وقد ُضرب هذا املطحن بسلسلة من الضربات اجلويـة         . ذي ما يزال يعمل يف قطاع غزة      ـال

وختلـص  .  بعد إصدار عدة حتذيرات زائفة يف األيام السابقة        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٩يف  
 وخباصة  ذلك أن طبيعة الضربات،   . البعثة إىل أن تدمري هذا املطحن مل يكن له مربر عسكري          

االستهداف الدقيق لآلالت احلامسة األمهية، يوحي بأن القصد املتوخى هو تعطيـل القـدرة              
وختلص البعثة من الوقائع اليت حتققت منها إىل أنه حدث انتهاك ألحكـام          . اإلنتاجية للمصنع 

فرط فهذا التدمري غري املشروع وامل. اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بارتكاب اخلروق اخلطرية       
وختلص البعثة أيضاً إىل أن تدمري هذا       . الذي ال تربره ضرورة عسكرية هو مبثابة جرمية حرب        

املطحن ُنفِّذ بغية حرمان السكان املدنيني من قوهتم، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الـدويل               
وفضالً عن ذلك، يشكل اهلجوم على مطحن الدقيق        . العريف وميكن أن يشكل جرمية حرب     

  .العيش نتهاكاً للحق يف احلصول على ما يكفي من الغذاء وأسبابهذا ا
وأفادت التقارير بأن مزارع دواجن السيد سامح الصوافريي يف حي الزيتون جنويب              -٥١

وقد قامت .  يف املائة من احتياجات سوق البيض يف غزة     ١٠مدينة غزة كانت تورد أكثر من       
ة اإلسرائيلية بتسوية حظائر الدجاج باألرض على       البلدوزرات املدرعة التابعة للقوات املسلح    

 دجاجة، ودّمرت ٣١ ٠٠٠حنو منهجي فقضت بذلك على مجيع الدجاج بداخلها مبا مقداره 



A/HRC/12/48 

23 GE.09-15864 

وختلص البعثة إىل أن ذلك كان فعالً متعمداً من أفعـال           . املعمل واملواد الالزمة ملزاولة العمل    
ختلص بشأنه إىل نفـس االسـتنتاجات       التدمري املفرط الذي ال تربره أي ضرورة عسكرية و        

  .القانونية اليت خلصت إليها يف حالة تدمري مطحن الدقيق
وقامت القوات املسلحة اإلسرائيلية أيضاً بتوجيه ضربة إىل جـدار إحـدى بـرك                -٥٢

الصرف الصحي غري املعالَج التابعة ملصنع معاجلة املياه املستعملة بغزة، مما تسبب يف تـدفق                
 متر مكعب من الصرف الصحي غري املعالَج يف األراضـي الزراعيـة             ٢٠٠ ٠٠٠أكثر من   
. وتشري مالبسات توجيه هذه الضربة إىل أهنا ارُتِكبت عمداً ومع سـبق اإلصـرار             . اجملاورة

وكان جممع آبار منر يف جباليا يتألف من بئري مياه وآالت للضخ ومولد كهرباء ومستودع               
وقد ُدمِّر ذلك كله بفعل     . ات ذات صلة بالنشاط   وقود ووحدة مستودع كلورة ومبان ومعد     

وترى البعثة أنه مـن     . الضربات اجلوية املتعددة يف اليوم األول من اهلجوم اجلوي اإلسرائيلي         
. غري احملتمل أن يكون هدف حبجم آبار منر قد ُضرِب هبجمات عديدة على سـبيل اخلطـأ                

 عسكرية ميكن كسبها عن طريـق       تعثر البعثة على أي أسباب تشري إىل وجود أي ميزة          ومل
ضرب اآلبار وقد الحظت عدم وجود إشـارة إىل أن اجلماعـات املـسلحة الفلـسطينية                

وإذ تعترب البعثة احلق يف احلصول علـى ميـاه          . استخدمت اآلبار ألي غرض من األغراض     
الشرب جزءاً من احلق يف احلصول على غذاء كاف فإهنا ختلص هنا إىل نفس االسـتنتاجات                

  .نونية املتوصَّل إليها يف حالة مطحن دقيق البدرالقا
وشاهدت البعثة، أثناء زيارتيها لقطاع غزة، مدى تدمري املباين السكنية الذي تسببت        -٥٣

فيه اهلجمات اجلوية والقصف بقذائف اهلاون واملدفعية واهلجمات الـصاروخية واسـتخدام            
ضعت أحياء سـكنية للقـصف      ويف بعض احلاالت، خ   . البلدوزرات والشحنات التفجريية  

ويف . بالقنابل من اجلو وللقصف املكثف بالقذائف يف سياق تقدم القوات الربية اإلسـرائيلية            
حاالت أخرى، فإن احلقائق اليت مجعتها البعثة تبني بقوة أن تدمري املساكن قد مت القيام به يف                 

ون أن تكون له أي     غياب أي صلة له مبواجهات املعارك مع مجاعات مسلحة فلسطينية أو د           
وبتجميع النتائج املستخلَصة من تقـصي      . صلة بأي إسهام فعال آخر يف األعمال العسكرية       

احلقائق الذي قامت به البعثة على أرض الواقع والصور الساتلية امللتقطة عن طريق برنـامج               
ت املنشورة  التطبيقات الساتلية العملية التابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث والشهادا         

للجنود اإلسرائيليني، ختلص البعثة إىل أنه باإلضافة إىل التدمري الواسع النطـاق للمـساكن              
يسمى بدواعي الضرورة العملياتية أثناء تقدم القوات املسلحة اإلسرائيلية، باشرت هـذه             ملا

ة من وجودها   القوات موجة أخرى من التدمري املنهجي للمباين املدنية أثناء الثالثة أيام األخري           
ويشكل سلوك القوات املسلحة اإلسرائيلية يف هـذا        . يف غزة، وهي تعلم انسحاهبا الوشيك     

الصدد انتهاكاً ملبدأ التمييز بني األعيان املدنية والعسكرية، بل ويعد مبثابة إخالل خطري يتمثل              
املضطلع بـه  للممتلكات، الذي ال تربره الضرورة العسكرية و  ... لتدمري الواسع النطاق    ا"يف  

وانتهكت القوات املسلحة اإلسرائيلية كذلك حـق األسـر    . "على حنو غري مشروع ومفرط    
  .املعنية يف العيش يف سكن الئق
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وتشكل اهلجمات اليت ُشّنت على املنشآت الصناعية وعلى اهلياكل األساسية يف جمال    -٥٤
لبعثة، جزءاً من منط أوسـع      إنتاج األغذية واإلمداد باملياه، وهي اهلجمات اليت حققت فيها ا         
ومصانع ) مصنع عطا أبو جبَّه   (نطاقاً للتدمري، مشل تدمري مصنع تعبئة األمسنت الوحيد يف غزة           

أبو عيده لألمسنت املسلح، ومزارع دجاج أخرى، ومصانع األغذية واملـشروبات التابعـة             
 توجد سياسة متعمَّـدة     وتشري الوقائع اليت حتققت منها البعثة إىل أنه كانت        . جملموعة الوادّية 

  .املياه ومنهجية من جانب القوات العسكرية اإلسرائيلية الستهداف املواقع الصناعية ومنشآت

  استخدام املدنيني الفلسطينيني كدروع بشرية  -١٠  
حققت البعثة يف أربع حوادث أجربت فيها القوات املسلحة اإلسـرائيلية رجـاالً               -٥٥

سالح باالشتراك يف عمليات تفتيش ملنازل أثناء العمليـات         مدنيني فلسطينيني حتت هتديد ال    
وكان هؤالء الرجال عند إجبارهم على دخول املنازل قبل         ). الفصل الرابع عشر  (العسكرية  

ويف إحدى احلوادث املعنيـة، قـام       . اجلنود اإلسرائيليني معصويب األعني ومصفّدي األيدي     
ر بدخول مرتل كان خيتبئ فيـه مقـاتلون         اجلنود اإلسرائيليون بإجبار رجل على حنو متكر      

وتؤكد الشهادات املنشورة جلنود إسرائيليني اشتركوا يف العمليات العـسكرية          . فلسطينيون
مواصلة هذه املمارسة، على الرغم من األوامر الواضحة الصادرة عن احملكمة العليا اإلسرائيلية             

ت العامة املتكررة الصادرة عـن      إىل القوات املسلحة بوضع حد هلا وعلى الرغم من الضمانا         
وختلـص البعثـة إىل أن هـذه        . القوات املسلحة واليت مفادها أن هذه املمارسة قد أوقِفت        

املمارسة هي مبثابة استخدام للمدنيني الفلسطينيني كدروع بشرية ولذلك فإهنا حمّرمة مبوجب            
ياة للخطر بطريقة تعسفية    وتعرِّض هذه املمارسة حق املدنيني يف احل      . القانون اإلنساين الدويل  

واسـتخدام  . وغري مشروعة كما أهنا تشكل ضربا من ضروب املعاملة القاسية والالإنـسانية  
وقد اسُتجوِب الرجال الفلـسطينيون     . األشخاص كدروع بشرية يشكل أيضاً جرمية حرب      

ات حول  الذين اسُتخِدموا كدروع بشرية يف ظل التهديد بالقتل أو اإلصابة بغية انتزاع معلوم            
  .ويشكل ذلك انتهاكاً آخر للقانون اإلنساين الدويل. محاس واملقاتلني الفلسطينيني واألنفاق

الغزّيون احملتَجزون أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية خالل الفترة        : احلرمان من احلرية    -١١  
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨ إىل ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧من 
لقوات املسلحة اإلسرائيلية أثناء العمليات العسكرية باعتقال أعداد كبرية من          قامت ا   -٥٦

املدنيني واحتجزهتم يف منازل وأماكن مفتوحة يف غزة وقامت أيضاً، يف حالة كثري من الرجال 
ويف احلاالت اليت حققت فيها البعثة،      . الفلسطينيني، باقتيادهم إىل مرافق احتجاز يف إسرائيل      

مات اجملّمعة إىل أنه مل يكن أي من هؤالء املدنيني مسلحاً أو يـشكل أي هتديـد                 تشري املعلو 
ويرتكز الفصل اخلامس عشر من التقرير على املقـابالت الـيت           . ظاهر للجنود اإلسرائيليني  

أجرهتا البعثة مع رجال فلسطينيني ممن تعرضوا لالحتجاز كما يرتكز على استعراض البعثـة              
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وضوع، مبا يف ذلك مقابالت أُجريت مع األقارب وأقوال صـادرة      ملواد أخرى ذات صلة بامل    
  .عن ضحايا آخرين قُدِّمت على البعثة

وختلص البعثة، من احلقائق اجملّمعة، إىل أن انتهاكات عديدة للقانون اإلنساين الدويل              -٥٧
جِـز  فقد احُت. والقانون الدويل حلقوق اإلنسان قد ارُتِكبت يف سياق عمليات االحتجاز هذه     

أشخاص مدنيون، من بينهم نساء وأطفال، يف أوضاع مزرية، ُحرِموا فيها من الطعام واملياه              
يناير دون وجود أي    /واستخدام املرافق الصحية وتعرضوا فيها للعوامل اجلوية يف كانون الثاين         

وكان الرجال معصويب األعني ومصفّدي األيدي وأُجبِروا مراراً على نزع مالبسهم،           . مأوى
  .حياناً على التعري، يف مراحل خمتلفة من احتجازهموأ
ويف منطقة العطاطرة مشال غريب غزة، حفرت القوات اإلسرائيلية ُحفراً رملية احُتجِز              -٥٨

وكانت مواقع الدبابات واملدفعية اإلسرائيلية موجودة      . فيها رجال ونساء وأطفال فلسطينيون    
  . نرياهنا وهي جبانب احملتجزينداخل هذه احلفر الرملية وحوهلا وكانت ُتطلق

واقتيد الرجال الفلسطينيون إىل مرافق احتجاز يف إسرائيل حيث خضعوا ألوضـاع              -٥٩
احتجاز مزرية، واستجواب قاس وعمليات ضرب وأشكال أخرى من إساءة املعاملة البدنية            

ت معهـم   وكان أولئك الذين أجر   . وقد اتُّهِم بعضهم بأهنم مقاتلون غري شرعيني      . والذهنية
  .البعثة مقابالت قد أُطلق سراحهم بعد وقف النظر يف الدعاوى املرفوعة ضدهم

وباإلضافة إىل احلرمان التعسفي من احلرية وانتهاك احلقوق املتعلقة باتباع األصـول              -٦٠
  مشتركاًخيطاً القانونية الواجبة التطبيق، فإن حاالت بعض املدنيني الفلسطينيني احملتجزين تربز 

التفاعل بني اجلنود اإلسرائيليني واملدنيني الفلسطينيني ظهر أيضاً بشكل جلي يف كثري من             مييز  
احلاالت اليت نوقشت يف أماكن أخرى من هذا التقرير ويتمثل يف إساءة املعاملـة بـصورة                
مستمرة ومنهجية، واالعتداءات على الكرامة الشخصية، واملعاملة املذلة واملهينة اليت تتناقض           

وختلص البعثة إىل أن    . بادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل ولقانون حقوق اإلنسان       مع امل 
هذه املعاملة ُتعّد توقيعاً لعقوبة مجاعية على هؤالء املدنيني وهي مبثابة تدابري لترهيبهم وإيقاع              

  .وتشكل هذه األفعال خروقاً خطرية التفاقيات جنيف وتشكل جرمية حرب. الرعب هبم

  اف واستراتيجية العمليات العسكرية اليت قامت هبا إسرائيل يف غزةأهد  -١٢  
استعرضت البعثة املعلومات املتاحة بشأن ختطيط العمليات العسكرية اإلسـرائيلية،            -٦١

وبشأن التكنولوجيا العسكرية املتقدمة املتاحة للقوات املسلحة اإلسرائيلية، وبشأن تـدريب           
ووفقاً للمعلومات  ). الفصل السادس عشر  (إلنساين الدويل   هذه القوات فيما يتصل بالقانون ا     

احلكومية الرمسية، يوجد لدى القوات املسلحة اإلسرائيلية نظام مفصل بشأن تقدمي املـشورة             
القانونية والتدريب يسعى إىل ضمان املعرفة بااللتزامات القانونية ذات الـصلة وإىل تقـدمي              

ومتتلك القـوات املـسلحة    . هلذه االلتزامات يف امليدان   الدعم إىل القادة فيما يتصل باالمتثال       
اإلسرائيلية معدات متقدمة جداً كما أهنا تتصدر أسواق اإلنتاج يف ما يتعلق ببعض منتجـات     
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ولديها . التكنولوجيا العسكرية املتاحة األكثر تقدماً، مبا يف ذلك الطائرات املوجهة بال طيار           
قة باستخدام جمموعة متنوعة من األساليب، مبا يف ذلك         قدرة فائقة على توجيه الضربات الدقي     

وإذا أُخذت يف احلسبان القدرة على التخطيط ووسـائل         . ذائف من اجلو والرب   ـإطالق الق 
تنفيذ اخلطط بأكثر أشكال التكنولوجيا املتاحة تطوراً والبيانات الـصادرة عـن املؤسـسة              

تقريباً، ترى البعثة أن احلوادث وأمنـاط      ة ومفادها أنه مل حتدث أخطاء       ـالعسكرية اإلسرائيلي 
األحدث اليت ُبحثت يف هذا التقرير قد جاءت نتيجة ختطيط متعّمد وقرارات متخذة علـى               

  .مستوى السياسات
وتتسق التكتيكات اليت استخدمتها القوات املسلحة اإلسرائيلية يف اهلجوم على غزة             -٦٢

فقد ظهر حينئذ مفهوم    . ٢٠٠٦ يف عام    مع ممارسات سابقة، كان أحدثها أثناء حرب لبنان       
 والذي ينطوي على استخدام قوة غري متناسـبة ويتـسبب يف       "الضاحية"ُيعرف باسم نظرية    

. إحداث ضرر ودمار كبريين للممتلكات واهلياكل األساسية املدنية، واملعاناة للسكان املدنيني        
 إىل أهنا شهدت بنفسها أن      وختلص البعثة، باالستناد إىل استعراض للحقائق على أرض الواقع        

  .ما كان يوصف بأنه أفضل استراتيجية يبدو أنه قد طُبِّق تطبيقاً دقيقاً
ويف سياق صياغة األهداف العسكرية اإلسرائيلية فيمـا يتعلـق بعمليـات غـزة،               -٦٣
 حلماس يبعث على القلق بوجه خاص بـالنظر إىل أنـه   "البنية األساسية الداعمة"مفهوم   فإن
وتشري البيانات الصادرة عن    . ، ُيحوِّل املدنيني واألعيان املدنية إىل أهداف مشروعة       ما يبدو  يف

القادة السياسيني والعسكريني اإلسرائيليني قبل العمليات العسكرية يف غزة وأثناءهـا إىل أن             
التصور العسكري اإلسرائيلي ملا هو ضروري يف احلرب مع محاس ينظر إىل التـدمري غـري                

 إحداث أقصى قدر من اخللل يف حياة كثري من الناس على أنه وسيلة مشروعة               املتناسب وإىل 
  .لتحقيق أهداف ليست عسكرية فقط بل سياسية أيضاً

كذلك فإن البيانات الصادرة عن القادة اإلسرائيليني مبا مؤداه أن تدمري األهـداف               -٦٤
 مقابل كـل صـاروخ       مرتل ١٠٠دمِّروا  "(املدنية له ما يربره كرد فعل هلجمات الصواريخ         

ومـن رأي البعثـة أن األعمـال        . تشري إىل إمكانية اللجوء إىل األعمال االنتقامية      ) "ُيطلق
االنتقامية ضد املدنيني يف سياق األعمـال العدائيـة املـسلحة تتعـارض مـع القـانون                 

  .الدويل اإلنساين

  صة هبمأثر العمليات العسكرية واحلصار على أهايل غزة وحقوق اإلنسان اخلا  -١٣  
حبثت البعثة األثر املركب للعمليات العسكرية واحلصار على أهايل غـزة ومتـتعهم               -٦٥

فعندما بدأ اهلجوم اإلسرائيلي كان االقتصاد وفرص العمل وأسباب العـيش        . حبقوق اإلنسان 
وكان لنقص اإلمـداد بـالوقود      . األسرية قد تأثرت بالفعل تأثراً شديداً باحلصار املفروض       

يد الكهرباء تأثري سليب على النشاط الصناعي وعلى عمل املستشفيات وإمدادات           ألغراض تول 
كما أن فرض قيود االسترياد واحلظر املفروض       . املياه للمنازل وعلى معاجلة الصرف الصحي     
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وارتفعت . على مجيع الصادرات من غزة قد أثرا على القطاع الصناعي وعلى اإلنتاج الزراعي     
  .ة املئوية للسكان الذين يعيشون يف حالة فقر أو فقر بالغمستويات البطالة والنسب

ويف ظل هذا الوضع املزعزع، دّمرت العمليات العسكرية جزءاً كبرياً من اهلياكـل               -٦٦
فبالنظر إىل أنه جرى استهداف مصانع كثرية وتدمريها أو إحلاق الضرر        . األساسية االقتصادية 

وباملثل، عاىن القطاع . بطالة وانعدام األمن الغذائيهبا، تفاقمت بصورة حادة أوضاع الفقر وال
. الزراعي من تدمري األراضي الزراعية وآبار املياه ومراكب الصيد أثناء العمليات العـسكرية            

  .ُدمِّرت كما أن استمرار احلصار يعرقل إعادة بناء اهلياكل األساسية االقتصادية اليت
زراعية وتدمري الصَّْوبات الزراعية إىل زيادة      ومن املتوقع أن يؤدي جتريف األراضي ال        -٦٧

تفاقم انعدام األمن الغذائي على الرغم من زيادة كميات املواد الغذائية املسموح بدخوهلا إىل              
وكانـت  . ويتزايد االعتماد على املـساعدات الغذائيـة  . غزة منذ بداية العمليات العسكرية  

فال وانتشار فقر الدم بني األطفال واحلوامل معدالت اإلصابة بتوقف النمو والنحافة لدى األط
وأدت املشاق النامجة   . قد بلغت مستويات تدعو إىل القلق حىت قبل بداية العمليات العسكرية          

 مـرتالً   ٣ ٣٥٤ أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن     (عن التدمري الواسع النطاق للمساكن      
جنم عن ذلـك مـن    وما) ا أضرار جزئية مرتالً حلقت هب١١ ١١٢دمرت تدمرياً كامالً وأن   

كما أن تدمري البنية األساسية املتعلقـة       . تشرُّد إىل التأثري بصورة خاصة على األطفال والنساء       
مثل تدمري آبار منر واهلجوم على مصنع معاجلة املياه، على          (بإمدادات املياه والصرف الصحي     
وكانت نـسبة  . قم الوضع القائم من قبلقد أدى إىل تفا) النحو املبني يف الفصل الثالث عشر     

 يف املائة من إمدادات املياه يف غزة ال تفي مبعايري منظمة الصحة العاملية ملياه الشرب، حىت                 ٨٠
كما أن صرف املياه املستعملة غري املعاجلة أو املعالَجـة جزئيـاً يف             . قبل العمليات العسكرية  

  .عل العمليات العسكريةالبحر يشكل خطراً صحياً آخر ازداد تفاقماً بف
وأدت العمليات العسكرية وما جنم عنها من خسائر إىل تعرض القطاع الصحي يف               -٦٨

واستهدفت اهلجمات اإلسرائيلية املستشفيات وسـيارات      . غزة احملاَصرة لعبء إضايف مرهق    
اليت ومل ميكن إعطاء املرضى ذوي احلاالت الصحية املزمنة األولوية يف املستشفيات   . اإلسعاف

وكثرياً ما كـان جيـري      . واجهت تدفقاً كبرياً من املرضى ذوي اإلصابات املهدِّدة حلياهتم        
وما زال أحد دواعي القلق يتمثل يف التأثري الصحي . بسرعة صرف املرضى بغية إخالء األسّرة 

الطويل األجل املترتب على عمليات الصرف املبكرة هذه، واملترتب كذلك على األسـلحة             
ويف حني أنه مـا زال مـن غـري          . وي على مواد مثل التنغستني والفوسفور األبيض      اليت حتت 

املعروف العدد الدقيق لألشخاص الذين سيعانون عجزاً دائماً، تفهم البعثة أن كـثرياً مـن               
األشخاص الذين تعرضوا إلصابات أثناء الرتاع ما زالوا يواجهون خطر العجز الدائم بسبب             

  . من املتابعة وإعادة التأهيل البديناملضاعفات وعدم كفاية كل
وكان ال بد من أن يزداد أيضاً عدد األشخاص الذين يعانون مشاكل تتعلق بالصحة                -٦٩

وقد حققت البعثة يف عدد من احلوادث اليت شهد فيها أشخاص بـالغون وأطفـال               . العقلية
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 معلومات إىل البعثـة  وقدم أطباء الربنامج اجملتمعي للصحة النفسية يف غزة      . عملية قتل ذويهم  
عن االضطرابات البدنية النفسية، وعن حالة انتشار واسعة للشعور باالستالب لدى السكان            

وأبلغوا البعثة بأن هـذه احلـاالت       .  نتيجة هلول اخلسارة   "الذهول"وعن اإلحساس حبالة من     
غوا البعثة  كما أبل . ُيحتمل أن تؤدي بدورها إىل زيادة االستعداد للجوء إىل العنف والتطرف          

  . يف املائة من األطفال يف قطاع غزة يعانون اضطرابات نفسية الحقة لإلصابات٢٠بأن 
ومما ُيضاعف من الصعوبات النفسية للتعلُّم لدى األطفال التأثري الذي أحلقه احلصار              -٧٠

 مدرسة ودار حـضانة يف  ٢٨٠فقد ُدمر حنو . والعمليات العسكرية بالبنية األساسية التعليمية  
ظل وضع أدت فيه القيود املفروضة على استرياد مواد البناء إىل جعل كثري من املباين املدرسية                

  .يف حاجة شديدة إىل اإلصالح بالفعل
وقد ُوجِّه انتباه البعثة أيضاً إىل األسلوب الذي تأثرت به النساء بوجه خـاص مـن        -٧١

 البعثة مقابالت يف غزة توضح      فحاالت النساء الاليت أجرت معهن    . جراء العمليات العسكرية  
بشكل مأساوي املعاناة النامجة عن اإلحساس بالعجز عن توفري ما حيتاج إليه األطفـال مـن      

وكثرياً ما ُتجرب مسؤولية املرأة عن األسرة املعيشية وعن األطفال النساء علـى             . رعاية وأمن 
وقـد ازداد عـدد   .  معاجلةإخفاء معاناهتن مما يؤدي إىل أن تبقى القضايا اليت يواجهنها دون       

النساء الالئي يشكلن العائل الوحيد، ولكن فرص العمالة املتاحة هلن ما زالت أدىن من فرص               
وأدت العمليات العسكرية وزيادة الفقر إىل تزايد احتماالت حدوث منازعات    . الرجال بكثري 

  .يف األسرة وبني األرامل وأسر أزواجهن
لسلع اإلنسانية، وخباصة املواد الغذائية، اليت تسمح إسرائيل        وتسلِّم البعثة بأن توريد ا      -٧٢

بيد أن مستوى السلع املـسموح      . مبرورها إىل غزة قد ازداد مؤقتاً أثناء العمليات العسكرية        
بدخوهلا إىل غزة قبل العمليات العسكرية كان غري كاٍف لتلبية احتياجات السكان حىت قبل              

وتعتقد البعثـة،  . مرة أخرى منذ هناية العمليات العسكريةبدء أعمال القتال، كما أنه تناقص     
باالستناد إىل الوقائع اليت حتققت منها، أن إسرائيل قد انتهكت التزامها بالسماح بأن متر حبرية 

 مـن اتفاقيـة     ٢٣املادة  (مجيع شحنات املواد الطبية ومواد املستشفيات واألغذية واملالبس         
ضاً إىل أن إسرائيل قد انتهكت التزاماهتا احملدَّدة الـيت تقـع            وختلص البعثة أي  ). جنيف الرابعة 

عليها بوصفها سلطة االحتالل واملنصوص عليها بوضوح يف اتفاقية جنيف الرابعـة، مثـل              
واجب احملافظة على املنشآت واخلدمات الطبية ومنشآت وخدمات املستـشفيات واملوافقـة      

  .إمدادات جيدةعلى خطط اإلغاثة إذا مل تتوفر لألرض احملتلة 
وختلص البعثة أيضاً إىل أن قيام القوات املسلحة اإلسرائيلية بتدمري املنازل الـسكنية               -٧٣

اخلاصة وآبار املياه وصهاريج املياه واألراضي الزراعية والصَّْوبات كان ينطوي على غـرض             
لبعثـة  وعالوة على ذلك، تبـيَّن ل     . حمدد يتمثل يف حرمان سكان قطاع غزة مما يقيم أودهم         

حدوث انتهاكات ألحكام حقوق اإلنسان احملددة املتعلقة حبمايـة األطفـال، وخـصوصاً             
  .األطفال ضحايا الرتاع املسلح، والنساء واملعوَّقني



A/HRC/12/48 

29 GE.09-15864 

ومما يشري بصورة مطردة إىل توافر النية لتوقيع عقوبة مجاعية على سكان قطاع غزة،                -٧٤
 آلت إليه أوضاع املعيـشة يف غـزة نتيجـة           مما يشكل انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل، ما      

لألعمال املتعمدة من جانب القوات املسلحة اإلسرائيلية، والسياسات املعلنة حلكومة إسرائيل،  
حسبما عرضها ممثلوها املأذون هلم والشرعيون، فيما يتعلق بقطاع غزة قبل العملية العسكرية             

  . وأثناءها وبعدها
 إذا كانت سلسلة األفعال اليت حترم الفلسطينيني يف قطاع          وأخرياً، نظرت البعثة فيما     -٧٥

غزة من أسباب عيشهم ومن فرص العمل والسكن واملياه، واليت حترمهم من حرية التنقل ومن 
حقهم يف مغادرة بلدهم ودخوله، واليت حتد من إمكانية جلوئهم إىل احملاكم القانونية وُسـبل               

ومـن رأي البعثـة،     . دا، أو جرمية ضد اإلنـسانية     االنتصاف الفعالة ميكن اعتبارها اضطها    
باالستناد إىل احلقائق املتاحة هلا، أن بعض أفعال حكومة إسرائيل قد ُتربر قيام حمكمة خمتصة               

  .بتقرير أن جرائم ضد اإلنسانية قد ارُتكبت

  استمرار احتجاز اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط  -١٤  
عاد شاليط، وهو أحد أفراد القـوات املـسلحة         تالحظ البعثة استمرار احتجاز جل      -٧٦

وأمرت احلكومة اإلسـرائيلية،    . ٢٠٠٦اإلسرائيلية، أََسرته جمموعة مسلحة فلسطينية يف عام        
كرد فعل على أسره، بشن عدد من اهلجمات على البنية األساسية يف قطاع غـزة وعلـى                 

اء باحلكومـة الفلـسطينية     مكاتب السلطة الفلسطينية فضالً عن إلقاء القبض على مثانية وزر         
واستمعت البعثة إىل شهادات تفيـد أن اجلنـود         .  عضواً باجمللس التشريعي الفلسطيين    ٢٦و

- ٢٠٠٨ديسمرب  /اإلسرائيليني قاموا، أثناء العمليات العسكرية اليت وقعت يف كانون األول         
. ليط، باستجواب فلسطينيني أسرى حول أماكن وجود جلعاد شا        ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٦وقد مثُل أمام البعثة يف جلسة االستماع العلنية اليت ُعقدت يف جنيف يف             
  . ناعوم شاليط، والد جلعاد شاليط

ومن رأي البعثة أن جلعاد شاليط، بوصفه جندياً ينتمـي إىل القـوات املـسلحة                 -٧٧
ُيليب متطلبات الوضع اخلاص    اإلسرائيلية أُسر أثناء عملية توغل من جانب العدو يف إسرائيل،           

وهو بصفته هذه، ينبغي محايته ومعاملته معاملة       . بأسرى احلرب مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة     
وينبغـي  . إنسانية والسماح له باالتصال اخلارجي على النحو املناسب وفقاً لتلك االتفاقيـة           

 أن ُتقدَّم إىل أسرته دون كما ينبغي. السماح للجنة الدولية للصليب األمحر بزيارته دون تأخري
  .تأخري معلومات عن حالته

وتشعر البعثة بالقلق إزاء التصرحيات الصادرة عن مسؤولني إسرائيليني شىت أوضحوا             -٧٨
ومن رأي البعثـة أن     . عزمهم على اإلبقاء على احلصار إىل حني إطالق سراح جلعاد شاليط          

  .زةذلك يشكل عقوبة مجاعية للسكان املدنيني يف قطاع غ
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العنف الداخلي واستهداف التابعني حلركة فتح من جانب دوائر األمن اخلاضعة لسيطرة              -١٥  
  سلطات غزة

حصلت البعثة على معلومات عن عنف ارتكبته قوات األمن التابعة لسلطات غـزة               -٧٩
وقد اشتمل هذا العنف على قتل عدد من سكان غـزة يف الفتـرة              . ضد معارضني سياسيني  

وكان يوجد بني هؤالء بعض     . فرباير/ شباط ٢٧العمليات العسكرية اإلسرائيلية و   بني بداية    ما
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٨احملتجزين الذين كانوا حمبوسني يف مرفق السرايا لالحتجاز يف          

ومل يكن مجيع من قُتلوا عقب اهلروب       . والذين الذوا بالفرار عقب اهلجوم اجلوي اإلسرائيلي      
ني لفتح، احملتجزين ألسباب سياسية، أو من املتهمني بالتعـاون مـع            من االحتجاز من التابع   

القتل، وحمكوماً   إذ كان بعض اهلاربني ُمدانني جبرائم شىت، مثل االجتار باملخدرات أو          . العدو
وأُبلغت البعثة بأن حركة كثري من أعضاء فتح قد قُيِّدت أثنـاء العمليـات              . عليهم باإلعدام 

ووفقـاً لـسلطات    .  غزة وأن كثرياً منهم ُوضعوا قيد اإلقامة اجلربية        العسكرية اإلسرائيلية يف  
غزة، فإن عمليات االعتقال مل تتم إال بعد العمليات العسكرية اإلسرائيلية وفيما يتصل فقط               

  .باألفعال اجلنائية وباستعادة النظام العام
م أفراد  ومجعت البعثة معلومات مباشرة عن مخس حاالت ألشخاص تابعني لفتح قا            -٨٠

قوات األمن أو أفراد مجاعات مسلحة يف غزة باعتقاهلم أو قتلهم أو إخضاعهم إلساءة املعاملة    
ويف معظم احلاالت، أفادت التقارير بأن من اخُتطفوا من منازهلم أو اعُتقلوا بطريقـة              . البدنية

مـائهم  أخرى مل ُيتهموا بارتكاب جرائم تتصل حبوادث ُمحددة بل اسُتهدفوا فقط بسبب انت           
وتوجـد  . وعند توجيه االهتامات، كانت ترتبط دائماً بأنشطة سياسية مشتبه فيها         . السياسي

أوجه متاثل قوية بني شهادات الشهود والتقارير املقدمة من منظمات دولية وحملية تعمـل يف               
جمال حقوق اإلنسان، وهي تشري إىل أن هذه االعتداءات ُنفِّذت عشوائياً لكنها شكلت جزءاً              

وختلص البعثة إىل أن    .  منط من العنف املنظم املوجه مباشرة ضد التابعني لفتح وأنصار فتح           من
هذه اإلجراءات تشكل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وال تتفق مع اإلعالن العاملي حلقوق         

  .اإلنسان أو مع القانون األساسي الفلسطيين

   ذلك القدس الشرقيةالضفة الغربية، مبا يف: األرض الفلسطينية احملتلة    
نظرت البعثة يف التطورات احلادثة يف غزة والضفة الغربية باعتبارها مترابطة على حنو               -٨١

وثيق، وحلَّلت هذه التطورات يف كلتا املنطقتني للتوصل إىل فهم مستنري للقـضايا الداخلـة               
  . ضمن واليتها ولإلبالغ عنها

 تتمكن البعثة من زيارة الـضفة الغربيـة         ونتيجة لعدم تعاون إسرائيل مع البعثة، مل        -٨٢
بيد أن البعثة تلقت كثرياً مـن التقـارير     . للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل املدعاة هناك      

الشفوية واخلطية ومواد أخرى ذات صلة من منظمات ومؤسسات فلـسطينية وإسـرائيلية             
 البعثة مبمثلني ملنظمـات     وباإلضافة إىل ذلك، التقت   . ودولية تعمل يف جمال حقوق اإلنسان     
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واسـتمعت إىل   . حقوق اإلنسان وأعضاء يف السلطة التشريعية الفلسطينية وقيادات جمتمعية        
خرباء وشهود وضحايا يف اجللسات العامة، وأجرت مقابالت مع أفراد متـأثرين وشـهود،             

  .واستعرضت أشرطة فيديو وصوراً فوتوغرافية

 يف ذلـك    بية من جانب قوات األمن اإلسرائيلية، مبـا       معاملة الفلسطينيني يف الضفة الغر      -١  
  استعمال القوة املفرطة أو الفتاكة أثناء املظاهرات

أبلغ شهود وخرباء شىت البعثة حبدوث ارتفاع حاد يف استخدام القوة مـن جانـب           -٨٣
قوات األمن اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني يف الضفة الغربية منذ بداية العمليـات العـسكرية              

وقتلت القوات اإلسرائيلية عدداً من احملـتجني أثنـاء         ). الفصل العشرون (سرائيلية يف غزة    اإل
مظاهرات فلسطينية، من بينها مظاهرات ُنظِّمت دعماً لسكان غزة الواقعني حتت اهلجـوم،             

وظل مستوى العنف املستخَدم يف الضفة الغربية أثنـاء العمليـة           . وأُصيب العشرات جبروح  
  . مستمراً أيضاً بعد العمليةالعسكرية يف غزة

وأثار قلق البعثة بوجه خاص االدعاءات القائلة باستعمال قوات األمن اإلسـرائيلية              -٨٤
 اخلاصة بالقوات املسلحة اإلسـرائيلية      "لوائح فتح النار  "لقوة فتاكة ال داعي هلا، والنص يف        

حدهم حاضرين فيهـا    على قواعد خمتلفة للتعامل مع االضطرابات اليت يكون الفلسطينيون و         
وُيثري ذلك قلقاً خطرياً فيما يتعلق بالـسياسات  . وتلك اليت يكون اإلسرائيليون حاضرين فيها 

وقد أبلغ شهود عيان أيضاً البعثة باستخدام نريان قناصة يف سياق           . التمييزية جتاه الفلسطينيني  
هدوه يف املواجهات مع وحتدث الشهود عن جو خمتلف اختالفاً بيِّناً شا. السيطرة على احلشود

وأبلغ شـهود   . اجلنود وحرس احلدود أثناء مظاهرات أُزيلت منها مجيع الضوابط واملوازنات         
عديدون البعثة بأن اإلحساس يف الضفة الغربية، أثناء العملية العسكرية يف غزة، هو وجـود               

  . يكون أي شيء فيه ُمباحاً"فعل ما شئتا"جو قوامه 
سرائيلية إال بالقليل، إن هي قامت بأي شيء، للتحقيـق يف           وال تقوم السلطات اإل     -٨٥

العنف املُرتكب ضد الفلسطينيني، مبا يف ذلك أعمال القتل، من جانب املستوطنني وأفـراد               
وختلص . قوات األمن أو ملقاضاهتم ومعاقبتهم، مما ُيسفر عن وضع قوامه اإلفالت من العقاب            

ا حبماية الفلسطينيني من العنف الذي يرتكبـه أفـراد          البعثة إىل أن إسرائيل مل تِف بالتزاماهت      
عاديون، وهي االلتزامات املقررة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين            

  .السواء الدويل على

  احتجاز الفلسطينيني يف سجون إسرائيلية  -٢  
 ٧٠٠ ٠٠٠بـة   ُيقدَّر أن إسرائيل قد قامت، منذ بداية االحـتالل، باحتجـاز قرا             -٨٦

يونيه / حزيران ١ووفقاً للتقديرات، كان يوجد، يف      . فلسطيين من الرجال والنساء واألطفال    
امرأة  ٦٠ فلسطيين حمتجزين يف إسرائيل، من بينهم        "سجني سياسي " ٨ ١٠٠، قرابة   ٢٠٠٩

ومعظم هؤالء احملتجزين يقوم باهتامهم أو إدانتهم نظام من احملاكم العـسكرية            .  طفالً ٣٩٠و



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 32 

سرائيلية يعمل فيما يتعلق بالفلسطينيني بالضفة الغربية وُتقيَّد يف ظله تقييداً شديداً حقـوق             اإل
وُيحتجز كثري منهم احتجازاً إدارياً كما . الفلسطينيني فيما يتعلق باإلجراءات القانونية الواجبة

  . اإلسرائيلي"قانون املقاتلني غري الشرعيني"ُيحتجز البعض مبوجب 
البعثة على عدة مسائل فيما يتصل باحملتجزين الفلسطينيني ترتبط يف رأيهـا  وركَّزت    -٨٧

يناير يف  / كانون الثاين  -ديسمرب  /بالعمليات العسكرية اليت قامت هبا إسرائيل يف كانون األول        
  .غزة أو ترتبط بسياق هذه العمليات

يلي يف غـزة يف     رت التدابري القانونية املُتخذة منذ فك االرتباط اإلسرائ       ـد أسف ـوق  -٨٨
 قانون يغيِّر   ٢٠٠٦فقد صدر يف عام     .  عن معاملة احملتجزين الغزيني معاملة خمتلفة      ٢٠٠٥عام  

ضمانات احملاكمة العادلة وال ينطبق إال على املشتبه فيهم الفلسطينيني وأغلبيتهم الساحقة من             
رنـامج الزيـارات     تطبيق ب  ٢٠٠٧وقد ُعلِّق يف عام     . غزة، وفقاً ملصادر احلكومة اإلسرائيلية    

اُألسرية التابع للجنة الصليب األمحر الدولية يف قطاع غزة، مما مينع مجيع وسائل االتصال بني               
  .السجناء املنتمني إىل غزة والعامل اخلارجي

وأثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة، كان عدد األطفال الذين حتتجـزهم              -٨٩
وأفادت التقارير أن كثرياً من األطفال قد       . ٢٠٠٨ا من عام    إسرائيل أعلى منه يف الفترة ذاهت     

وظل عدد احملتجـزين    . أو أثناء مظاهرات يف الضفة الغربية     /أُلقي القبض عليهم يف الشارع و     
األطفال مرتفعاً يف األشهر التالية النتهاء العمليات، وهو ما كان مصحوباً بتقارير تتحـدث              

  .سرائيليةعن جتاوزات قامت هبا قوات األمن اإل
ومتثلت إحدى مسات ممارسات االحتجاز اإلسـرائيلية جتـاه الفلـسطينيني منـذ               -٩٠
فقبل انتخابات اجمللس التشريعي الفلسطيين     .  يف إلقاء القبض على املنتمني حلماس      ٢٠٠٥ عام

، ألقت إسرائيل القبض على أشخاص عديدين كانوا مشاركني يف االنتخابات           ٢٠٠٥يف عام   
وعقب قيام مجاعات مسلحة فلسطينية بأسر اجلنـدي        . تخابات اجمللس التشريعي  البلدية أو ان  
 ٦٥، اعتقلت القوات املسلحة اإلسرائيلية      ٢٠٠٦يونيه  / جلعاد شاليط يف حزيران    ياإلسرائيل

. شخصاً من أعضاء اجمللس التشريعي ورؤساء البلديات والوزراء، ومعظمهم أعضاء يف محاس           
وأُجريـت  .  األقل، يف ظل أوضاع غري مالئمة بصورة عامـة         واحُتجزوا مجيعاً عامني على   

وأدى احتجـاز   . عمليات اعتقال أخرى لزعماء من محاس أثناء العمليات العسكرية يف غزة          
أعضاء اجمللس التشريعي إىل تعطيل اجمللس عن العمل وعن ممارسة مهامه التشريعية والرقابيـة              

  .على السلطة التنفيذية الفلسطينية
 البعثة إىل أن هذه املمارسات أسفرت عن ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل            وختلص  -٩١

حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة حبظـر االحتجـاز              
التعسفي، واحلق يف احلماية املتساوية مبوجب القانون ويف عدم التعرُّض للتمييز على أسـاس              

وختلص البعثة أيـضاً إىل أن احتجـاز        . حلماية اخلاصة اليت يتمتع هبا األطفال     املعتقدات السياسية وا  
  .أعضاء اجمللس التشريعي قد يكون مبثابة عقوبة مجاعية مبا يتعارض مع القانون اإلنساين الدويل
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  القيود املفروضة على حرية التنقل يف الضفة الغربية  -٣  
. يود على التنقل يف الـضفة الغربيـة    ظلت إسرائيل ألمد طويل تفرض نظاما من الق         -٩٢

فالتنقل يقّيده مزيج من العقبات املادية، مثل حواجز الطرق ونقاط التفتيش واجلدار الفاصل،             
والتدابري اإلدارية، مثل بطاقات اهلوية والتصاريح وحتديد اإلقامة، والقوانني املتعلقة بإعادة مجع 

وُيرفض . ول من اخلارج وحق العودة لالجئني     مشل اُألسر والسياسات املتعلقة باحلق يف الدخ      
السماح للفلسطينيني بالوصول إىل املناطق املرتوع ملكيتها لبناء اجلدار الفاصـل واهلياكـل             
األساسية املتعلقة به، أو الستخدامها كمستوطنات أو مناطق عازلة أو قواعد عـسكرية أو              

وكثري من هذه الطرق    . ذه األماكن مناطق للتدريب العسكري والطُرق اليت ُتبىن للربط بني ه        
وخيضع عشرات اآلالف مـن     .  وُمحرَّم استعماهلا على الفلسطينيني    "لإلسرائيليني فقط "هي  

فعدد مـن   . الفلسطينيني اليوم حلظر على السفر تفرضه إسرائيل مينعهم من السفر إىل اخلارج           
ركة يف جلسات االستماع يف     الشهود واخلرباء الذين دعتهم البعثة لاللتقاء هبا يف عمان واملشا         
  .جنيف مل يستطيعوا مقابلة البعثة بسبب هذا احلظر على السفر

 وتلقت البعثة تقارير تفيد بأن القيود املفروضة على التنقل يف الضفة الغربيـة قـد                -٩٣
 على الضفة الغربيـة     "إغالقاً"فقد فرضت إسرائيل    . ُشّددت أثناء اهلجوم اإلسرائيلي يف غزة     

 وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ طوال فترة العملية مزيد من نقاط التفتيش يف الـضفة               .لعدة أيام 
نقاط " بوكان ُيطلق على معظم هذه النقاط ما يسمى . الغربية، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية

، أُعلن أن عدة مناطق من الضفة الغربية بني         ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين  . "التفتيش الطيارة 
  ."مناطق عسكرية مغلقة"صل واخلط األخضر هي اجلدار الفا

وأثناء العمليات يف غزة وبعدها، شددت إسرائيل من قبضتها على الضفة الغربية عن               -٩٤
طريق زيادة مصادرة املمتلكات وهدم البيوت وإصدار أوامر اهلدم ومنح مزيد من التراخيص             

وقامـت  . ة يف الـضفة الغربيـة     لبناء منازل يف املستوطنات وتكثيف استغالل املوارد لطبيعي       
إسرائيل، عقب العمليات يف غزة، بتعديل األنظمة اليت ُتحدد مدى قدرة األشخاص الـذين              

 على التحرك إىل الضفة الغربية أو العكس، مما يزيد من اهلـوة       "بطاقة هوية من غزة   "حيوزون  
  . الفاصلة بني الناس يف الضفة الغربية وغزة

التخطيط اإلسرائيلية لبناء عدد إضـايف مـن املنـازل يف           وختطط وزارة اإلسكان و     -٩٥
 ١٥ ٠٠٠وقد ووفق فعالً على بنـاء       .  مرتل ٧٣ ٠٠٠املستوطنات يف الضفة الغربية قدره      

مرتل من هذه املنازل، وإذا أجنزت مجيع اخلُطط، سيتضاعف عـدد املـستوطنني يف األرض               
  .الفلسطينية احملتلة

روضة على التنقل واحلركة اليت خيضع هلا الفلسطينيون يف         وتعتقد البعثة أن القيود املف      -٩٦
الضفة الغربية، بصورة عامة، وتشديد القيود أثناء العمليات العسكرية يف غزة وكـذلك، إىل           
حد ما، بعد هذه العمليات هي بصورة خاصة أمور غري متناسبة مع أي هـدف عـسكري                 

اء الطابع الرمسي على الفصل بني غزة       وباإلضافة إىل ذلك، يساور البعثة القلق إلضف      . منشود
  . والضفة الغربية ومن مثّ بني جزأين من األرض الفلسطينية احملتلة
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العنف الداخلي واستهداف أنصار محاس من جانب السلطة الفلسطينية، والقيود املفروضة      -٤  
  على حرية التعبري والتجّمع

ها ارتكبتها السلطة الفلسطينية    تلقت البعثة ادعاءات حبدوث انتهاكات تتصل بواليت        -٩٧
املـشَتَبه  "وهي تشمل انتهاكات تتصل مبعاملة التابعني حلماس        . يف الفترة املشمولة بالتحقيق   

  من جانب األجهزة األمنية، مبا يف ذلك إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بصورة غـري              "فيهم
رسـات الـيت    وأفادت عدة منظمات تعمل يف جمال حقـوق اإلنـسان أن املما           . مشروعة

تستخدمها قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية هي مبثابة ممارسة للتعذيب             
وقد حدث عدد مـن حـاالت الوفـاة يف          . واملعاملة والعقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة    

تسببت االحتجاز ُيشتبه أن التعذيب وضروب إساءة املعاملة األخرى قد أسهمت فيها أو رمبا         
  .وقد جرى التحقيق يف الشكاوى املتعلقة هبذه املمارسات. فيها
ووردت أيضاً ادعاءات تتعلق باستخدام القوة املفرطة وقمع املظاهرات من جانـب              -٩٨

 وخاصة املظاهرات اليت ُنظِّمت دعماً لسكان غزة أثناء العمليات          -أجهزة األمن الفلسطينية    
ى أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية قامـت يف هـذه           إذ ُيدَّع . العسكرية اإلسرائيلية 

املناسبات بإلقاء القبض على كثري من األفراد ومنعت وسائط اإلعالم مـن تغطيـة هـذه                
وتلقت البعثة أيضاً ادعاءات مفادها قيام أجهزة األمـن الفلـسطينية بارتكـاب             . األحداث

  . ديةمضايقات ضد الصحفيني الذين أعربوا عن آراء انتقا
 وأدى تعطيل اجمللس التشريعي الفلسطيين عقب قيام إسرائيل بإلقاء القبض على العديد مـن     -٩٩

ة ـأعضائه واحتجازهم إىل التقليص الفعلي للرقابة الربملانية على الفرع التنفيـذي للـسلط            
  .يةوأصدرت السلطة التنفيذية مراسيم وأنظمة متكِّنها من مواصلة عملياهتا اليوم. الفلسطينية

وتشمل االدعاءات األخرى اإلغالق التعـسفي للـهيئات اخلرييـة واجلمعيـات              -١٠٠
واجلماعات اإلسالمية األخرى أو إلغاء وعدم جتديد التراخيص الصادرة هلا، والقيام قـسراً             
باستبدال أعضاء جمالس إدارة املدارس اإلسالمية ومؤسسات أخرى، وفصل املدرسني املنتمني           

  .إىل محاس
ا زالت السلطة الفلسطينية تسرِّح عدداً كبرياً من املوظفني العـاملني يف هيئـات              وم  -١٠١

عـدم  " أو   "عدم والئهم للسلطة الشرعية   "مدنية وعسكرية أو توقف صرف مرتباهتم بذريعة        
 عند تعيينهم، وهو ما أصبح شرطاً مسبقاً لالخنـراط يف اخلدمـة   "احلصول على موافقة أمنية  

إن هذا التدبري يستبعد أنصار محاس أو األشخاص التابعني هلا من العمل            ويف الواقع، ف  . العامة
  .يف القطاع احلكومي العام

وترى البعثة أن التدابري املذكورة ال تتفق مع التزامات السلطة الفلسطينية الناشئة عن               -١٠٢
  . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وعن القانون األساسي الفلسطيين
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  إسرائيل    

هلجمات على جنويب إسرائيل بالصواريخ وقذائف اهلاون من جانب اجلماعات املـسلحة            ا  -١  
  الفلسطينية وتأثريها على املدنيني

 صاروخ وقذيفة هـاون علـى       ٨ ٠٠٠أطلقت اجلماعات املسلحة الفلسطينية حنو        -١٠٣
ثل ويف حني أن جمتمعات حملية م     ). الفصل الرابع والعشرون   (٢٠٠١جنويب إسرائيل منذ عام     

سديروت وكيبوتس نريعام كانت تقع ضمن مدى هذه الصواريخ وقذائف اهلـاون منـذ              
 كيلومتراً من حدود غزة مما ضّم إىل مداها         ٤٠البداية، فإن مدى الصواريخ قد ازداد إىل حنو         

  .مدناً تقع بعيداً يف الشمال مثل أشدود وذلك أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غـزة
، أسـفرت   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ بني   وفيما  -١٠٤

الصواريخ اليت أطلقتها اجلماعات املسلحة الفلسطينية يف غزة عن مقتل ثالثة مدنيني داخـل              
 كـانون   ٢٦إسرائيل ومدنيني اثنني يف غزة عندما سقط صاروخ على مقربة من احلدود يف              

 شخص من املدنيني داخـل      ١ ٠٠٠بأن أكثر من    وأفادت التقارير   . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 ٩١٨إسرائيل قد أُصيبوا بدنياً جبروح نتيجة للهجمات بالصواريخ وقذائف اهلـاون، كـان          

  .منهم قد أصيبوا جبراح أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة
ة بني  وأحاطت البعثة علماً على حنو خاص بارتفاع معدل اإلصابة بالصدمات النفسي            -١٠٥

فقد تبيَّن من البيانات اليت مجعتها منظمة إسرائيلية يف تشرين          . السكان املدنيني داخل إسرائيل   
 يف املائة من األطفال     ٩٤ و ٧٢ يف املائة من البالغني وما بني        ٢٨,٤ أن   ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

 ١ ٥٩٦وأفادت التقـارير بـأن      . يف سديروت قد عانوا اضطرابات نفسية الحقة لإلصابة       
خصاً قد عوجلوا من حاالت تتصل بالتوتر أثناء العمليات العسكرية يف غزة، بينما بلغ عدد               ش

  . شخص٥٠٠الذين خضعوا للعالج بعد ذلك أكثر من 
وقد أدت الصواريخ وقذائف اهلاون إىل إحلاق أضرار باملنازل واملدارس والسيارات             -١٠٦

. الصواريخ كنيساً يف نيتيفـوت    ، أصاب أحد    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥ويف  . يف جنويب إسرائيل  
وأضرت عمليات إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون حبق األطفال والبالغني املقيمني يف جنويب            

وجاء ذلك نتيجة إلغالق املدارس وانقطاع الدراسة بفعل التحـذيرات          . إسرائيل يف التعليم  
يل مما ُيشاهد لـدى     املوجَّهة واالنتقال إىل املالجئ وأيضا نتيجة لضعف القدرة على التحص         

  .األفراد الذين يعانون أعراض الصدمات النفسية
كما أضرت عمليات إطالق الصواريخ وقـذائف اهلـاون باحليـاة االقتـصادية               -١٠٧

ففي بلدات مثل أشدود ويافان وبئر الـسبع الـيت          . واالجتماعية للمجتمعات احمللية املتأثرة   
مليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة، حدث      تعرضت للهجمات بالصواريخ ألول مرة أثناء الع      

. انقطاع قصري يف أنشطتها االقتصادية والثقافية جاء بفعل االنتقال املؤقت لبعض املقيمني فيها            
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وفيما يتعلق بالبلدات األقرب من حدود غزة، اليت ظلت يف مرمى نريان الصواريخ وقـذائف           
  .دة أعداد النازحني عنها، أدى التصعيد األخري إىل زيا٢٠٠١اهلـاون منذ عام 

وخلصت البعثة إىل أن الصواريخ، وبدرجة أقل قـذائف اهلـاون، الـيت تطلقهـا                 -١٠٨
اجلماعات املسلحة الفلسطينية ال ميكن توجيهها إلصابة أهداف عسكرية حمددة وقد أُطلقت            

وخلصت البعثة كذلك إىل أن هذه اهلجمات تشكل        . على مناطق يعيش فيها سكان مدنيون     
ت عشوائية ضد السكان املدنيني يف جنويب إسرائيل وأنه يف احلاالت اليت ال يوجد فيها               هجما

هدف عسكري مقصود وُتطلق الصواريخ وقذائف اهلاون على سكان مدنيني فإن اهلجمات            
وميكن أن تشكل هذه األفعال جرائم حرب وقد        . تشكل هجوماً متعمداً على سكان مدنيني     

وبالنظر إىل ما يبدو من عدم قدرة اجلماعـات املـسلحة           . سانيةتكون مبثابة جرائم ضد اإلن    
الفلسطينية على توجيه الصواريخ وقذائف اهلاون إىل أهداف حمددة وبالنظر إىل أن اهلجمات             
مل تتسبب إال يف حدوث أضرار ضئيلة جداً باألصول العسكرية اإلسرائيلية، ختلص البعثة إىل              

 أن أحد األغراض الرئيسية هلجمات الـصواريخ وقـذائف          أنه توجد أدلة ُيعتّد هبا تشري إىل      
  .اهلاون هو نشر الرعب لدى السكان املدنيني اإلسرائيليني، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدويل

 وإذ تالحظ البعثة أن بعض اجلماعات املسلحة الفلسطينية ومن بينها محـاس قـد               -١٠٩
ى سبيل االنتقام من إصابات املدنيني يف       أعربت عالنية عن عزمها على استهداف املدنيني عل       

غزة نتيجة للعمليات العسكرية اإلسرائيلية، فهي ترى أن األعمال االنتقامية ضد املدنيني أثناء             
  .األعمال العدائية املسلحة تتعارض مع القانون اإلنساين الدويل

ل إسرائيل تعزى   وتالحظ البعثة أن اإلصابات الضئيلة نسبياً اليت حلقت باملدنيني داخ           -١١٠
وهي تشمل نظاماً لإلنذار املبكِّـر وتـوفري        . بقدر كبري إىل االحتياطات اليت اختذهتا إسرائيل      

مالجئ عامة وعمليات حتصني املدارس واملباين العامة األخرى بتكلفة ماليـة كـبرية علـى              
فيما بني   مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة        ٤٦٠ تبلغ تقديراهتا    -حكومة إسرائيل   

بيد أن البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم وجود نظام لإلنذار املبكِّـر             . ٢٠١١ و ٢٠٠٥عامي  
وعدم وجود مالجئ عامة وحتصينات من أجل جتمعات اإلسرائيليني من أصل فلسطيين الذين             
يعيشون يف قرى غري ُمعتَرف هبا ويف بعض القرى املُعتَرف هبا اليت تقع ضمن مدى الصواريخ                

  .ائف اهلاون اليت ُتطلقها اجلماعات املسلحة الفلسطينية يف غزةوقذ

ع املنشقني يف إسرائيل، واحلق يف الوصول إىل املعلومات، ومعاملة املـدافعني عـن              ـقم   -٢  
  حقوق اإلنسان

تلقت البعثة تقارير تفيد بأن احلكومة اإلسرائيلية تقمع أو حتاول قمـع اجلماعـات                -١١١
. ر إليهم على أهنم مصادر نقد للعمليات العسكرية اليت تقوم هبا إسرائيل           واألفراد، الذين ُينظ  

فوسط وجود مستوى مرتفع من التأييد للعمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة من جانـب              
السكان اليهود اإلسرائيليني، كانت توجد أيضاً احتجاجات واسعة االنتشار داخل إسـرائيل            
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 هـم بـصورة   -ج عليها مئات اآلالف من األشـخاص     فقد احت . ضد العمليات العسكرية  
وبينما ُسـمح، بـصورة     . رئيسية، ولكن ليست حصرية، من مواطين إسرائيل الفلسطينيني       

رئيسية، بأن جتري هذه االحتجاجات، حدثت مناسبات أفادت التقارير فيها بأن احملتجني قد             
 يقطنها بصورة رئيـسية      وخاصة يف املناطق اليت    -واجهوا صعوبة يف احلصول على تصاريح       

 شخصاً يف   ٧١٥وقد ألقي القبض يف هذه االحتجاجات على        . إسرائيليون من أصل فلسطيين   
ويبدو أنه مل حتدث أي اعتقاالت للمشاركني يف احتجاجات . إسرائيل والقدس الشرقية احملتلة   

.  عاما١٨ً يف املائة من الذين اُلقي القبض عليهم تقل أعمارهم عن  ٣٤مضادة، وكانت نسبة    
وحتث البعثة حكومة إسـرائيل     . وتالحظ البعثة أنه مت اعتقال نسبة ضئيلة من هؤالء احملتجني         

يف ذلك حريـة     على ضمان أن حتترم سلطات الشرطة حقوق مجيع مواطنيها، دون متييز، مبا           
التعبري واحلق يف التجمع السلمي، على النحو الذي يكفله العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               

  .ية والسياسيةاملدن
وتالحظ البعثة مع القلق ما ذُكر يف التقارير عن حاالت الرتكاب العنف البدين من                -١١٢

جانب أفراد من الشرطة ضد حمتجني، مبا يف ذلك ضرب احملتجني واتباع سلوك غري مالئـم                
آخر معهم مثل إخضاع مواطين إسرائيل ذوي األصل الفلسطيين ممن أُلقي القـبض علـيهم               

وتتطلـب  .  سيئة عنصرية وإبداء تعليقات جنسية خبصوص اإلناث أفـراد أسـرهم           ملعاملة
 من العهد أن يعامل احملرومون من حريتهم معاملة تتـسم باإلنـسانية واالحتـرام               ١٠ املادة

  .للكرامة املتأصلة يف أفراد البشر
 من أصـل  ومن بني احملتجني الذين عرضوا على احملاكم اإلسرائيلية، فإن اإلسرائيليني     -١١٣

. فلسطيين جرى التحفظ عليهم يف االحتجاز على حنو غري متناسـب انتظـارا للمحاكمـة              
ويشكل عنصر التمييز واملعاملة التفاضلية بني مواطين إسرائيل الفلسطينيني واليهود، حـسبما            

  .بينته التقارير الواردة، أحد بواعث القلق األساسية
 أجهزة األمن العام اإلسرائيلية للنـشطاء       ووصفت علميات االستجواب اليت جتريها      -١١٤

. السياسيني بأهنا من األفعال اليت تسهم أشد اإلسهام يف إجياد مناخ من القمع داخل إسرائيل              
الذي يعرف أيضاً (وتشعر البعثة بالقلق إزاء إرغام النشطاء على حضور مقابالت مع الشاباك           

ود أي التزام قانوين عليهم بـأن       ، دون وج  )ليـ وهو جهاز األمن الداخ    "شني بيت "باسم  
يفعلوا ذلك، وبصورة عامة إزاء عمليات االستجواب املدعاة للنشطاء الـسياسيني حـول             

  .أنشطتهم السياسية
وتلقت البعثة تقارير بشأن التحقيق الذي جتريه حكومـة إسـرائيل مـع منظمـة                 -١١٥

من التجنيد، وهو جرميـة   خبصوص االدعاءات القائلة بأهنا حترض على التهرب  "بروفايل نيو"
جنائية، والتقارير القائلة بأن احلكومة تسعى إىل إهناء التمويل املقدم من حكومات أجنبية من              

ـ  "كسر جدار الصمت  "أجل منظمة    وص ـيني خبـص ـ، عقب نشر شهادات جلنود إسرائيل
 / وكانون الثـاين   ٢٠٠٨ديسمرب  /سلوك القوات املسلحة اإلسرائيلية يف غزة يف كانون األول        
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وتشعر البعثة بالقلق ألن تصرف حكومة إسرائيل مع هذه املنظمات قد يكون            . ٢٠٠٩يناير  
فإعالن األمم املتحدة املتعلق    . له أثر ترهييب على منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية األخرى        

يف التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض       "باملدافعني عن حقوق اإلنسان يكفل احلق       
 وإذا. "احة هو تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بالوسائل الـسلمية          منها صر 

كان بذل املساعي لدى احلكومات األجنبية إلهناء التمويل قد جاء كرد فعل ملمارسة املنظمة              
  .املعنية حلرية التعبري فإن ذلك يكون متعارضاً مع روح اإلعالن

 تشرين  ٥ول وسائط اإلعالم إىل غزة بعد       وفرضت حكومة إسرائيل حظراً على وص       -١١٦
وفضالً عن ذلك، مل يسمح بوصول منظمات حقـوق اإلنـسان إىل            . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

وال تـرى  . القطاع وما زال هذا احلظر قائماً فيما يتعلق ببعض املنظمات الدولية واإلسرائيلية   
ـ     . البعثة أي مربر لذلك    وق اإلنـسان ُيـساعد يف      فوجود الصحفيني واملراقبني الدوليني حلق

التحقيق ويف إبالغ اجلمهور عموما بسلوك األطراف يف الرتاع ورمبـا حيـول دون سـوء                
وتالحظ البعثة أن إسرائيل حاولت، يف اإلجراءات اليت اختـذهتا ضـد النـشطاء              . التصرف

ناء السياسيني واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم، أن حتد من التدقيق العام لسلوكها أث          
عملياهتا العسكرية يف غزة وكذلك لآلثار اليت أحلقتها هذه العمليات بسكان غزة، رمبا سعياً              

  . منها إىل منع التحقيق فيها واإلبالغ العلين عنها

  املساءلة  -دال   

إجراءات إسرائيل وردود فعلها بشأن االدعاءات القائلة بارتكـاب قواهتـا املـسلحة               -١  
  انتهاكات ضد الفلسطينيني

 حماكمـات   - عندما يكون ذلك مالئماً      -من الضروري إجراء حتقيقات وكذلك        -١١٧
للمشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات خطرية من أجل ضمان احترام حقوق اإلنـسان والقـانون              

وعلى الدول مبوجب القانون الـدويل      . اإلنساين ومنع نشوء جو قوامه اإلفالت من العقاب       
  .ائلة بارتكاب انتهاكاتواجب التحقيق يف االدعاءات الق

واستعرضت البعثة املعلومات العامة والتقارير املقدمة من حكومة إسـرائيل بـشأن              -١١٨
الفـصل الـسادس   (اإلجراءات املتخذة للوفاء بالتزامها بالتحقيق يف االنتـهاكات املـدعاة    

تتلق  ا مل ووجهت البعثة إىل إسرائيل عدداً من األسئلة بشأن هذه املسألة ولكنه          ). والعشرون
  .أي رد
ورداً على االدعاءات املتعلقة بارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الـدويل حلقـوق              -١١٩

اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل، أمر املدعي العام العسكري بإجراء حتقيقات جنائية أُغلقت 
. "تـستند إىل شـهادات مساعيـة      "سبوعني وخلصت إىل أن تلك االدعـاءات        أبعد ذلك ب  

صدرت القوات املسلحة اإلسرائيلية أيضاً نتائج مخسة حتقيقات خاصة أجراهـا ضـباط             وأ
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قوات الدفاع اإلسرائيلية قد عملت وفقاً للقانون "عسكريون ذوو رتب رفيعة خلصت إىل أن  
، ولكن تفيد التقارير بأن التحقيقات كشفت عـن عـدد           "الدويل طوال فترة القتال يف غزة     

 ، أفادت وسائط اإلعالم أن املـدعي العـام        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠ويف  . ضئيل من األخطاء  
 ١٠٠ حالة من أصل قرابـة       ١٤العسكري أمر الشرطة العسكرية بفتح حتقيقات جنائية يف         

  .ومل تقدَّم أي تفاصيل. شكوى تتعلق بسلوك جنائي من جانب اجلنود
وفقاً للتـشريعات   واستعرضت البعثة النظام الداخلي اإلسرائيلي للتحقيق واملقاضاة          -١٢٠

اإلجراءات  )أ: (ويشمل هذا النظام ما يلي    . اإلسرائيلية الوطنية ويف ضوء املمارسة املعمول هبا      
التحقيقـات  "املعروفة أيضاً باسـم     (عمليات استخالص املعلومات العملياتية     ) ب(التأديبية؛  
لب رئيس األركان؛ التحقيقات اخلاصة اليت يتوالها ضابط كبري بناء على ط) ج(؛ )"العملياتية

ويقع . حتقيقات الشرطة العسكرية اليت جتريها شعبة التحقيق اجلنائي بالشرطة العسكرية         ) د(
وتتمثـل عمليـات    . يف صلب هذا النظام ما يسمى بعملية استخالص املعلومات العملياتية         

جلنـود  استخالص املعلومات العملياتية يف إجراء مراجعات للحوادث والعمليات اليت قام هبا ا           
والقصد من  . من الوحدة ذاهتا أو من التسلسل القيادي نفسه إىل جانب ضابط من رتبة أعلى             

  . عمليات استخالص املعلومات هذه هو خدمة أغراض العمليات
ويتطلب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من الدول التحقيق           -١٢١

ملقاضاة بشأن االدعاءات املتعلقة بارتكـاب األفـراد        وكذلك، عندما يكون ذلك مالئماً، ا     
وقد حدد القانون الدويل أيضاً أن هذه التحقيقات ينبغي أن          . العسكريني النتهاكات خطرية  

وتؤكد البعثـة أن نظـام      . تتسم باالمتثال ملعايري الرتاهة واالستقاللية واالستعجال والفعالية      
اسـتخالص املعلومـات    "ب ففيما يتـصل    . ملبادئالتحقيق اإلسرائيلي ال ميتثل جلميع هذه ا      

 الذي تستخدمه القوات املسلحة اإلسرائيلية كأداة للتحقيق، ترى البعثـة أن أداةً             "العملياتية
مصممة ملراجعة األداء ولتعلّم الدروس املستفادة ال ميكن أن تكون آلية حتقيق فعالة ونزيهـة               

. شأهنا ادعاءات بارتكاب انتهاكات خطرية    ينبغي األخذ هبا بعد كل عملية عسكرية قّدمت ب        
فثمة عيب رئيسي   . فهي ال متتثل ملبدأي الرتاهة واالستعجال يف التحقيقات املسلّم هبما دولياً          

يف نظام التحقيق اإلسرائيلي يتمثل يف أن التحقيقات اجلنائية احلقيقية ال ميكن أن تبدأ إال بعد                
  . "استخالص املعلومات العملياتية"انتهاء 
وختلص البعثة إىل أنه توجد شكوك جدية حول استعداد إسرائيل إلجراء حتقيقـات               -١٢٢

ومـن رأي  . حقيقية بطريقة نزيهة ومستقلة وعاجلة وفعالة على حنو ما يتطلبه القانون الدويل  
البعثة أيضاً أن النظام اإلسرائيلي على وجه اإلمجال يتصف بسمات متييزية متأصلة فيه جتعـل               

  .إتاحة ُسبل نيل العدالة أمام الضحايا الفلسطينينيمن العسري 
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  اإلجراءات املتخذة من جانب السلطات الفلسطينية  -٢  

  اإلجراءات املتصلة باألفعال اليت وقعت يف قطاع غزة  )أ(  
مل جتد البعثة أي دليل على أن سلطات غزة قد أقامت أي نظام للمراقبـة العامـة                   -١٢٣
نتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل وللقانون الدويل حلقوق        املساءلة فيما يتصل باال    أو

ويساور البعثة القلق إزاء التجاهل املستمر للقانون اإلنساين الدويل الذي تقـوم يف             . اإلنسان
ظله اجلماعات املسلحة يف قطاع غزة بأنشطتها العسكرية، عن طريـق عمليـات إطـالق               

وعلى الرغم مما أوردته بعض تقارير وسائط .  إسرائيلالصواريخ وقذائف اهلاون، املوجهة ضد
زالت البعثة غري مقتنعة بأن السلطات قد اختذت أي مبادرات حقيقيـة وفعالـة               اإلعالم، ما 

لتناول القضايا اخلطرية املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل يف إطار مباشرة األنـشطة             
  .قطاع غزةاملسلحة من جانب اجلماعات املتشددة يف 

وعلى الرغم من بيانات صادرة عن سلطات غزة وأي إجراء رمبا تكون قد اختذته،                -١٢٤
ال تعلم به البعثة، ترى البعثة أيضاً أن االدعاءات املتعلقة بأعمال القتل والتعـذيب وإسـاءة                

  .املعاملة يف قطاع غزة قد مرت إىل حد كبري دون التحقيق فيها

  ألفعال اليت وقعت يف الضفة الغربيةاإلجراءات املتصلة با  )ب(  
يف ما يتعلق باالنتهاكات ذات الصلة اليت ُحددت يف الضفة الغربيـة، يبـدو، مـع          -١٢٥

استثناءات قليلة، أنه توجد درجة من التغاضي إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضـد              
كما أن وزارة الداخلية . املعارضني السياسيني، مما أسفر عن عدم املساءلة عن هذه اإلجراءات   

قد جتاهلت قرارات احملكمة العليا بإطالق سراح عدد من احملتجزين أو بإعادة فـتح بعـض                
  .اجلمعيات اليت أغلقتها السلطات

ويف ظل هذه الظروف، ال تستطيع البعثة اعتبار أن التدابري الـيت اختـذهتا الـسلطة          -١٢٦
 االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل، وهـي       الفلسطينية تدابري يعتد هبا لغرض حماسبة مرتكيب      

تعتقد أنه جيب بقدر أكرب من االلتزام الوفاء باملسؤولية عن محاية حقوق األشخاص وهـي               
  .املسؤولية اليت تدخل يف صلب السلطات اليت تتوالها السلطة الفلسطينية

  الوالية القضائية العاملية  -٣  
عداد إسرائيل لفتح حتقيقات جنائية متتثل للمعايري       يف سياق القدر املتزايد من عدم است        -١٢٧

الدولية، فإن البعثة تدعم االعتماد على الوالية القضائية العاملية كسبيل متاح أمـام الـدول               
 املتعلقة بارتكاب خروق خطرية،     ١٩٤٩للتحقيق يف انتهاكات أحكام اتفاقيات جنيف لعام        

  ).الفصل الثامن والعشرون( الدولية وملنع اإلفالت من العقاب، وللنهوض باملسؤولية
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  التعويضات  -٤  
يقرر القانون الدويل أيضاً أنه عند وقوع انتهاك اللتزام دويل، ينشأ التـزام بتقـدمي                 -١٢٨

ومن رأي البعثة أن اهليكل الدستوري احلايل والتشريعات املوجودة يف إسـرائيل            . تعويضات
. صالً أي جمال، أمام الفلسطينيني اللتماس التعويض      يتيحان جماالً كبرياًُ، إن كانا يتيحان أ       ال

ويتعني على اجملتمع الدويل أن يتيح آلية إضافية أو بديلة للتعويض عن األضرار أو اخلسائر اليت              
  ).الفصل التاسع والعشرون(تكبدها املدنيون الفلسطينيون أثناء العمليات العسكرية 

  االستنتاجات والتوصيات  -هاء   
عثة يف الفصل الثالثني، الذي يتضمن أيضاً موجزاً باسـتنتاجاهتا القانونيـة،            تضع الب   -١٢٩

  .استنتاجات عامة بشأن التحقيقات اليت أجرهتا
مث تقدم البعثة توصيات إىل عدد مـن هيئـات األمـم املتحـدة وإىل إسـرائيل                   -١٣٠

عن االنتـهاكات   احملاسبة  ) أ: (الفلسطينية املسؤولة واجملتمع الدويل بشأن ما يلي       والسلطات
االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق    ) ج(التعويضات؛  ) ب(اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل؛     

محايـة  ) و( استعمال األسلحة واإلجراءات العسكرية؛   ) ه(احلصار والتعمري؛   ) د(اإلنسان؛  
 وتـرد . متابعة توصيات البعثة  ) ز(منظمات حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛        

  .التوصيات بالتفصيل يف الفصل احلادي والثالثني
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  اجلزء األول

  املنهجية والسياق والقانون الواجب التطبيق    

  مقدمة    
، أنشأ رئيس جملس حقوق اإلنسان بعثة األمم املتحـدة          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣يف    -١٣١

 مجيع انتـهاكات    التحقيق يف "لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة ُمسنداً إليها والية قوامها           
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت تكون قد ارُتكبت يف أي وقت              

 كـانون   ٢٧يف سياق العمليات العسكرية اليت جرى القيام هبا يف غزة يف أثناء الفترة مـن                
ليات ، سواء ارتكبت قبل هذه العم     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  التـابع لألمـم   اإلنـسان حقوقوجاء تعيني البعثة عقب اختاذ جملس       . "أو أثناءها أو بعدها   
 ٩/١-دإ ، يف ختام دورته االستثنائية التاسعة، القرار٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون ١٢املتحدة يف 

سيما بـسبب    الفلسطينية احملتلة، وال  األرض  اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف     بشأن االنتهاكات   
  .هلجمات العسكرية اإلسرائيلية األخرية ضد قطاع غزة احملتلا

وقام رئيس اجمللس بتعيني القاضي ريتشارد غولدستون، القاضي الـسابق باحملكمـة           -١٣٢
الدستورية جلنوب أفريقيا واملدعي العام السابق للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغوسالفيا          

: وكان األعضاء الثالثة اآلخـرون املعيَّنـون هـم        . ةالسابقة ورواندا، لكي يرأس هذه البعث     
األستاذة كريستني تشينكني، أستاذة القانون الدويل بكلية لندن لالقتصاد والعلوم الـسياسية،    
اليت كانت عضوة يف البعثة الرفيعة املستوى لتقصي احلقـائق املوفـدة إىل بيـت حـانون                 

مة العليا لباكستان واملمثلة اخلاصة السابقة      ؛ والسيدة هينا جيالين احملامية لدى احملك      )٢٠٠٨(
لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واليت كانت عضوة يف جلنة التحقيـق               

؛ والعقيد ديزموند ترافريس، وهو ضابط سـابق يف قـوات           )٢٠٠٤(الدولية املعنية بدارفور    
  . اجلنائية الدوليةالدفاع األيرلندية وعضو جملس إدارة معهد التحقيقات

وحسب املمارسة املعتادة، أنشأت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أمانة لدعم             -١٣٣
  .عمل البعثة

 وإنـشاء البعثـة يف أوائـل        يناير/ الثاين كانون يف   ٩/١-وفيما بني اعتماد القرار دإ      -١٣٤
ات غري حكومية حملية    منظمها   واسعة من اجلهات الفاعلة، مبا في      ، كانت جمموعة  أبريل/نيسان

أجرت بالفعل العديد مـن التحقيقـات،       قد   األمم املتحدة،     من دولية ووكاالت وهيئات  و
بعني االعتبار من   مجيعها  اليت أخذت   هي  وأصدرت تقارير عن العمليات العسكرية يف غزة، و       

  . البعثة يف عملها لتقصي احلقائق وحتليلهاجانب
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 دعا إىل سرعة إيفاد البعثة، ويف ضوء التأخري الـذي           وبالنظر إىل أن قرار اجمللس قد       -١٣٥
حنـو ثالثـة    ( يف إنشائها، فقد اتفقت البعثة على االلتزام بإطار زمين قصري             أسبوعاً ١١امتد  
  .إلكمال عملها ورفع تقريرها إىل اجمللس يف أقرب فرصة) أشهر
ني يف املنطقـة يف     وفسَّرت البعثة واليتها على أهنا تتطلب منها وضع السكان املدني           -١٣٦

وبالتايل، فإن البعثة جتعل من الـضحايا       . حمور اهتماماهتا خبصوص انتهاكات القانون الدويل     
 أولويتها األوىل، كما أهنا ستوجه االنتباه إىل احملنة اليت يعانوهنا يف سـياق األحـداث قيـد                

ـ  ـويأمل أعضاء البعثة أال ُتقابل حالتهم باإلمهال من جانب أي خط          . التحقيق ة ـة سياسي
  .توضع للمنطقة

ورأت البعثة أن من العوامل احلامسة يف إجناز الوالية املسندة إليها أن تلتقي بأوسـع                 -١٣٧
وخالل األشـهر   . طائفة ممكنة من أصحاب املصلحة املتصلني بالوقائع اليت يشملها التحقيق         

تقـت مبمـثلني   الثالثة اليت عملت خالهلا البعثة يف جنيف وغزة وعمان وأماكن أخـرى، ال       
للمجتمع املدين، من بينهم منظمات غري حكومية حملية ودولية؛ ومنظمات نسائية؛ ونقابات            
حمامني؛ وحمللني عسكريني؛ وأطباء؛ وخرباء يف الصحة العقليـة؛ وممـثلني لرابطـات ذوي              

 األمـم اإلعاقة؛ وصحفيني وغريهم من ممثلي وسائط اإلعالم احمللية والدولية؛ وممثلي أجهزة            
، ومفـوض   املتحدةألمم ل العاماألمني:  عن املنظمات الدولية األخرى وهيئاهتا، فضالً  ملتحدةا

 وتـشغيل   إلغاثةوكالة األمم املتحدة    ، واملفوض العام ل    اإلنسان قوق السامي حل   املتحدة األمم
، واملنسق اخلاص لعملية السالم يف الـشرق  )األونروا (الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن    

األوسط، ورئيس جملس التحقيق التابع لألمم املتحدة بشأن احلوادث يف غزة؛ وممثلني للدول             
 يف جنيف ويف األرض الفلسطينية احملتلة؛ وأعضاء اجمللس التشريعي           املتحدة األمماألعضاء يف   

الفلسطيين من غزة والضفة الغربية على حد سواء؛ ووزراء ومسؤولني من السلطة الفلسطينية؛ 
؛ ومسؤولني حكوميني وعسكريني سابقني يف حكومة إسرائيل        )١(ر أعضاء سلطات غزة   وكبا

  ).انظر املرفق األول(
، ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٨ إىل   ٤واجتمعت البعثة ألول مرة يف جنيف يف الفترة من            -١٣٨

كما عقـدت جلـسات     . عندما وضعت أساليب عملها وبرنامج أنشطتها ملدة ثالثة أشهر        
والتقت البعثة مع الـدوائر     . لية مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة      إحاطة ومشاورات أو  

، وأعضاء اجمللس، ومقـدمي   اإلنسان حقوقالدبلوماسية يف جنيف، مبا يف ذلك رئيس جملس         
  .٩/١-القرار دإ
 ٥ و ٤مـايو، ويف    / أيـار  ٢٠وباإلضافة إىل ذلك، اجتمعت البعثة يف جنيـف يف            -١٣٩
وقامت البعثة بـثالث زيـارات      . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤ىل   إ ١يوليه، ويف الفترة من     /متوز

__________ 

 محـاس  حركة لإلشارة إىل السلطات القائمة حبكم األمر الواقع اليت تقودها      "سلطات غزة "يستخدم تعبري    )١(
 .انظر الفصل الثاين لالطالع على التفاصيل. ٢٠٠٧ يونيه/حزيرانغزة منذ يف 
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يونيه، وفـي  / حزيران ٦مايو و / أيار ٣٠اثنتان منها إىل قطاع غزة يف الفترة ما بني          : ميدانية
 ٢؛ وزيارة واحدة إىل عمان يـومي        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١يونيه و   / حزيران ٢٥الفترة ما بني    

 ٢٢ة البعثة إىل قطاع غزة يف الفترة من         وأوفد عدد من موظفي أمان    . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣ و
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٤مايو إىل /أيار

  املتحـدة  األمم، أرسلت مذكرات شفوية إىل مجيع أجهزة وهيئات         مايو/أيار ٧ويف    -١٤٠
ووردت ردود على املذكرات الشفوية مـن كـل مـن           .  املتحدة األمموالدول األعضاء يف    

بالنيابة عـن الفريـق     ) اليونيسيف( للطفولة    املتحدة ماألمرومانيا، ولبنان، ومصر، ومنظمة     
بشأن االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال      ) ٢٠٠٥(١٦١٢ بالقرار   العامل املنشأ عمالً  

 األمـم ، ومنظمة الصحة العاملية، وصندوق      )٢(فيما يتعلق بإسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة     
ا الوكاالت املتخصصة األخرى وغريهـا مـن        كما توفرت وثائق أتاحته   .  للسكان املتحدة

، ومؤمتر  )الفاو( لألغذية والزراعة     املتحدة األمم، مثل منظمة     املتحدة األمممؤسسات منظومة   
 اإلمنـائي، واألونـروا،      املتحدة األمم، وبرنامج   )األونكتاد( للتجارة والتنمية     املتحدة األمم

لتابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث      ا) يونوسات(وبرنامج التطبيقات الساتلية العملية     
، أصدرت البعثة نداًء لتقدمي إفادات دعت فيه مجيع         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ويف  ). اليونيتار(

املهتمني من أشخاص ومنظمات إىل تقدمي املعلومات والوثائق ذات الصلة باملوضـوع بغيـة          
.  إفادة من أفراد ومنظمـات     ٣١ثة  واستجابة لذلك، تلقت البع   . املساعدة على تنفيذ واليتها   

وتلقت البعثة طوال عملها جمموعة متنوعة من الوثائق من مصادر متعـددة، أو أتـيح هلـا                 
  ).انظر الفصل األول(االطالع عليها 

يونيه ويف جنيـف  / حزيران٢٩ و٢٨وُعقدت جلسات استماع علنية يف غزة يومي          -١٤١
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٧ و٦يومي 
 مؤمترا صحفيا يف جنيف مع ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٣البعثة عند تعيينه يف وعقد رئيس    -١٤٢

، يف ختـام  مـايو /أيار ٨وأصدرت البعثة بالغني صحفيني يف .  اإلنسان حقوقرئيس جملس   
وباإلضافة إىل ذلـك،    . ، قبل أن تتوجه إىل غزة     مايو/أيار ٢٩اجتماعها الرمسي األول، ويف     

 ٧ ، يف ختام زيارهتـا األوىل، ويف يونيه/حزيران ٤يف  عقدت البعثة مؤمترين صحفيني يف غزة       
وأجرت وسـائط   . ، يف ختام جلسات االستماع العلنية املعقودة يف جنيف        ٢٠٠٩ يوليه/متوز

  .)٣(اإلعالم الدولية عدة مقابالت مع رئيس البعثة
  

__________ 

 ، الـذي  )٢٠٠٥(١٦١٢ للقرار    املتحدة ألمم التابع ل   األمن جملسأنشئ هذا الفريق العامل عقب اعتماد        )٢(
 .أنشأ آلية للرصد واإلبالغ لكفالة محاية األطفال املتضررين من الرتاع املسلح

 : اإلنترنت على املوقع التايلتوجد صفحة البعثة على شبكة )٣(

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFindingMission.htm. 
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  التعاون مع األطراف    
مكينها مـن زيـارة     طلبت البعثة منذ إنشائها تعاون مجيع السلطات ذات الصلة لت           -١٤٣

  .ومقابلة الضحايا يف غزة، والضفة الغربية، وإسرائيل
وفور تعيني رئيس البعثة، سعى إىل التشاور مع املمثل الدائم إلسرائيل لدى مكتـب              -١٤٤
 ٣وعقب تبادل للرسائل يف الفترة من       .  يف جنيف، الذي رفض مقابلته لألسف       املتحدة األمم
ل الدائم إلسرائيل رئيس البعثة بأن حكومته لن يكون مبقدورها          ، أبلغ املمث  أبريل/نيسان ٧إىل  

إلسـرائيل  املمثل الدائم   ، وجهت دعوة جديدة إىل      أبريل/نيسان ٢٩ويف  . التعاون مع البعثة  
، وجهت البعثة رسالة إىل رئيس      مايو/أيار ٤ويف  . ملقابلة البعثة، إال أهنا قوبلت بالرفض أيضا      

ها التعاون، وخباصة توفري إمكانية الوصول إىل غزة، والـضفة          وزراء إسرائيل، تكرر فيها طلب    
  املتحـدة  ألمم ل  العام األمنيوأثناء اجتماع عقده    . الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، وإسرائيل     

 إىل طلب البعثة التعـاون مـن         العام األمني، أشار   ٢٠٠٩ مايو/أيار ٦مع رئيس إسرائيل يف     
، ٢٠٠٩ مـايو /أيـار  ٢٠ويف رسالة مؤرخة    .  للطلب حكومة إسرائيل، وأعرب عن تأييده    

حاولت البعثة مرة أخرى التماس تعاون احلكومة اإلسرائيلية، وخباصة يف ضوء الزيارة الـيت              
ونظرا لرفض حكومة إسرائيل التعاون مع البعثة، ولكي        . كانت تزمع القيام هبا إىل قطاع غزة      

 خالل اإلطار الزمين املـذكور       اإلنسان حقوقيتسىن هلا إجناز الوالية املسندة إليها من جملس         
أعاله، التمست البعثة مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها من دخول قطاع غزة             

وتبادلت البعثة رسائل أخرى مع املمثل الدائم إلسـرائيل يف جنيـف            . عن طريق معرب رفح   
  ).انظر املرفق الثاين (٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٧ و٢بني  فيما
 األممتشاور رئيس البعثة، عند تعيينه، مع املراقب الدائم لفلسطني لدى مكتب            وقد    -١٤٥
وتظل البعثة على   .  يف جنيف، الذي سارع بتوفري تعاون السلطة الفلسطينية مع البعثة          املتحدة

ونظـرا  . اتصال مع البعثة املراقبة الدائمة لفلسطني، وتتمتع بدعم السلطة الفلسطينية وتعاوهنا          
 يف   الفلسطينية السلطةاحلكومة اإلسرائيلية، مل يكن مبقدور البعثة االلتقاء بأعضاء         لعدم تعاون   
، من بينهم أحد     الفلسطينية السلطةغري أن البعثة التقت يف عمان مبسؤولني من         . الضفة الغربية 

). انظـر الفـصل األول  (وُمنع وزير فلسطيين من السفر لاللتقاء بالبعثة يف عمـان     . الوزراء
بعثة اجتماعات، أثناء زيارتيها إىل قطاع غزة، مع مسؤولني كبار من سلطات غزة             وعقدت ال 

  .قدموا تعاوهنم ودعمهم الكاملني للبعثة

  محاية األشخاص الذين يتعاونون مع البعثة    
دعت البعثة، يف اضطالعها بتنفيذ الوالية املسندة إليها، إىل توفري أشكال احلمايـة               -١٤٦

 املتعلق حبـق األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحايـة           الواجبة مبوجب اإلعالن  
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عامليا ومسؤوليتهم عن ذلك، املعروف باسم            

، لكل من يـدلون بـشهاداهتم يف جلـسات           اإلنسان حقوقاإلعالن املتعلق باملدافعني عن     
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، الـذي   ٢٠٠٥/٩  اإلنسان حقوقسترشد بقرار جلنة    كما كانت البعثة ت   . االستماع العلنية 
الذين يـسعون  ) أ(حيث احلكومات على االمتناع عن مجيع أفعال التخويف أو االنتقام ضد           "

للتعاون مع ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، أو الذين يـدلون بـشهادات               
  ."يقّدمون معلومات هلم أو

العلنية اليت ُعقدت يف جنيف، أُبلغت البعثة بأن قـوات          وعقب جلسات االستماع      -١٤٧
األمن اإلسرائيلية قد اعتقلت السيد حممد سرور أثناء عودته إىل الضفة الغربية وساورها القلق              

إلسـرائيل يف   املمثل الدائم   وكتبت البعثة إىل    . من أن يكون احتجازه نتيجة ملثوله أمام البعثة       
املمثل الدائم البعثة يف رده أن احتجاز الـشخص املعـين           وأبلغ  . جنيف لإلعراب عن قلقها   

. وأطلق سراح السيد سرور بعد ذلك بكفالـة       . صلة له مبثوله يف جلسة االستماع العلنية       ال
  .والبعثة على اتصال به وهي ما زالت ترصد التطورات

 أرقـام   وتشعر البعثة أيضا بالقلق إزاء املكاملات والرسائل الواردة من جمهـولني إىل             -١٤٨
اهلاتف وعناوين الربيد اإللكتروين اخلاصة لبعض من قدموا معلومات إىل البعثة أو ساعدوها             

وكان حمتوى املكاملات والرسائل يـشري بـصورة ضـمنية إىل أن            . يف عملها يف قطاع غزة    
أصحاهبا اجملهولني يعتربون أن من يتعاونون مع البعثة ميكن أن يكونوا مرتبطني باجلماعـات              

ونقل واحد ممن تلقوا هذه املكاملات والرسائل إىل البعثة خماوفـه بـشأن سـالمته     . حةاملسل
كما تود البعثة أن تسجل أن مثة آخرين أحجموا عن املثـول            . الشخصية وإحساسه باخلوف  

أمامها أو تقدمي املعلومات هلا، أو طلبوا عدم الكشف عن أمسائهم عند تعاوهنم مع البعثـة،                
  .نهمخوفا من االنتقام م

  شكر وتقدير    
تعرب البعثة عن امتناهنا البالغ للعديد من الفلسطينيني واإلسـرائيليني، وال سـيما               -١٤٩

كما تعرب عـن    . ضحايا االنتهاكات والشهود عليها، ممن شاطروا البعثة رواياهتم وآراءهم        
لفلـسطينية  امتناهنا بنفس القدر للكثري من منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ا           

فهذه اهليئات تقف يف طليعة اجلهود      . لهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن    واإلسرائيلية، ول 
 يف املنطقة، وتضطلع بعملها بشجاعة وروح احترافيـة   اإلنسانحقوقاملبذولة حلماية وتعزيز    

ات غـري   كما تعرب البعثة عن امتناهنا جلميع املنظم      . واستقالل وسط ظروف بالغة الصعوبة    
احلكومية احمللية والدولية اليت قدمت الدعم لواليتها ووفرت هلا قدرا هائال مـن املعلومـات               

 وبراجمها وهيئاهتا    املتحدة األممولوال دعم ومساعدة وكاالت     . املوثقة جيدا واملتصلة بعملها   
 وإننا. ا يف غزة، ملا كان مبقدور البعثة أن تنجز عمله          املتحدة األمماألخرى، وخباصة موظفي    

كما تود البعثة أن تنوه بصفة خاصة بالدعم الثمني الـذي           . لنتوجه خبالص الشكر هلم مجيعا    
  املتحـدة  األمـم وتعرب البعثة عن امتناهنا ألفراد أمـن        . تلقته من موظفي األونروا املتفانني    

 .ومترمجيها الشفويني، الذين أجنزوا مهامهم الصعبة بصورة احترافيـة متيـزت باحلـساسية            
، والـيت   اإلنسانقوق السامية حل املتحدة األممباإلضافة إىل أمانة البعثة، اليت عينتها مفوضية        و
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كانت فريقا متعدد اجلنسيات يضم طائفة واسعة من اخلربات املهنية، فإن البعثة تعرب أيـضا       
. ا ملوظفي املفوضية يف جنيف، ويف األرض الفلسطينية احملتلة، ويف نيويـورك           ـن امتناهن ـع

ا جيب أن نذكر على وجه اخلصوص كل من قدموا املساعدة يف املهمة الشاقة املتمثلة يف                كم
وتود البعثة  . تنظيم جلسات االستماع العلنية يف غزة ويف جنيف يف غضون فترة قصرية للغاية            

.  بالشكر إىل حكومة مصر، وخباصة البعثة الدائمة ملصر يف جنيـف           ه رمسياً ـأيضا أن تتوج  
عثة رمسيا بالشكر إىل حكوميت األردن وسويسرا لتيسريمها إصدار تأشـريات           كما تتوجه الب  

حظيت به مـن     وتود البعثة أيضا أن تعرب عن تقديرها ملا       . الدخول يف غضون فترة قصرية    
  . املتحدةألمم ل العاماألمنيدعم متواصل من 

يـب حـار    ، تود البعثة أن تتوجه بالشكر إىل شعب غزة ملا أبداه مـن ترح             وأخرياً  -١٥٠
  .بالبعثة، وملا أظهره من مشاعر إنسانية وكرم ضيافة رغم ما مير به من ظروف قاسية ومؤملة

  املنهجية  - أوالً  

  الوالية واالختصاصات  -ألف   
 إىل البعثة واليـة      اإلنسان حقوقيف رسالة تعيني أعضاء البعثة، أسند رئيس جملس           -١٥١
 الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       يف مجيع انتهاكات القانون   التحقيق  ": قوامها

اليت تكون قد ارُتكبت يف أي وقت يف سياق العمليات العسكرية اليت جرى القيام هبا يف غزة                 
، ٢٠٠٩ ينـاير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧يف أثناء الفترة من     

  ."هاسواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعد
وقررت البعثة أن تنفيذ واليتها يقتضي منها أن تنظر يف كل ما قامت بـه مجيـع                   -١٥٢

األطراف مما ميكن أن يشكل انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان أو للقانون اإلنـساين              
واقتضت منها هذه الوالية أيضاً أن تستعرض ما يتصل بذلك مما وقـع يف كامـل                . الدويل

  .ة احملتلة وإسرائيلاألرض الفلسطيني
وفيما يتعلق بالنطاق الزمين لعمل البعثة، فإن واليتها العامة تشمل االنتهاكات الـيت               -١٥٣

 ٢٧ مـا بـني   يف أثناء الفترة    وقعت قبل وأثناء وبعد العمليات العسكرية اليت جرت يف غزة           
كـان   إنورأت البعثة أنه و   . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨و ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

يتحتم النظر إىل أحداث غزة يف سياق الرتاع األعم واحلالة يف األرض الفلسطينية احملتلة، فإن               
التركيز على السلوك أو األعمال اليت وقعت قبل وقت طويل من العملية العسكرية اليت جرت         

حملدودية يناير سيكون أمرا يفوق قدراهتا نظرا       / كانون الثاين  -ديسمرب  /يف الفترة كانون األول   
 علـى   يف املقـام األول   قررت البعثة التركيز    ولذلك، فقد   . ما يتوفر هلا من الوقت واملوارد     

، عنـدما مت    ٢٠٠٨ يونيـه  / حزيران ١٩ منذ   وقعت أو الظروف اليت     األفعالاألحداث أو   
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وأخـذت البعثـة يف     . محاسحركة  االتفاق على وقف إلطالق النار بني حكومة إسرائيل و        
 األمور اليت حدثت بعد انتهاء العمليات العسكرية واليت تـشكل انتـهاكات             االعتبار أيضاً 

قوق اإلنسان وللقانون اإلنـساين الـدويل وتكـون ذات صـلة     الدويل حل لقانون  مستمرة ل 
  .٢٠٠٩ يوليه/ متوز٣١ نتيجة هلا، وذلك حىت اليت حدثتبالعمليات العسكرية أو 

 االنتهاكات املُرتكَبة يف سـياق العمليـات        ورأت البعثة أن اإلشارة يف واليتها إىل        -١٥٤
يناير تتطلـب منـها     /كانون الثاين  - ديسمرب/كانون األول الفترة  العسكرية اليت جرت يف     

. التعرض ملا هو أبعد من جمرد االنتهاكات اليت وقعت بصورة مباشرة كجزء من العمليـات              
العمليات العـسكرية    منها ب  وبالتايل، فإن االنتهاكات الداخلة ضمن واليتها تشمل ما يرتبط        

 من حيث التوقيت والغايات     يناير/كانون الثاين  - ديسمرب/كانون األول الفترة  اليت جرت يف    
واألهداف، كما تشمل القيود املفروضة على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملتعلقـة            

  .باستراتيجيات إسرائيل وإجراءاهتا يف سياق عملياهتا العسكرية
 ، وميثاق األمم املتحدة   ،مثل يف القانون الدويل العام    هو يت اإلطار املعياري للبعثة ف   أما    -١٥٥

  . والقانون اجلنائي الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،والقانون اإلنساين الدويل

  أساليب العمل  -باء   
ومشل . استعرضت البعثة كل ما طُرح من ادعاءات بشأن املسائل املشمولة بواليتها            -١٥٦

االستعراض حتليل املواد املتاحة لعامة اجلمهور، مبا يف ذلك العديد من التقارير املنشورة عقب              
انتهاء العمليات العسكرية، واملعلومات املقدمة إىل البعثة من خالل وثائق إضافية وسلسلة من             

يف دائـرة   املقابالت مع خرباء ممن كانوا يف املنطقة أو ممن تناولوا بالدراسة أمـورا تـدخل                
  .البعثة اهتمام
ويف ضوء اإلطار الزمين احملدد إلجناز عمل البعثة، كان يتحتم بالضرورة أن يكـون                -١٥٧

وال يدعي هذا التقرير أنه جـامع      . اختيارها انتقائيا للمسائل واحلوادث اليت ختضعها للتحقيق      
اليت قعت يف الفترة    شامل من حيث توثيق العدد املرتفع للغاية من احلوادث ذات الصلة اليت و            

ومع ذلك تـرى البعثـة أن   . ، وال سيما أثناء العمليات العسكرية يف غزةوالية البعثةتغطيها  
 كما تشدد البعثة على أن استبعاد أيـة مـسائل   .التقرير يوضِّح األمناط الرئيسية لالنتهاكات    

  .لقة هباحوادث من التقرير ال ميس بأي حال من األحوال جبسامة االدعاءات املتع أو
واستندت البعثة يف أعماهلا إىل حتليل مستقل ونزيه ملدى امتثال األطراف اللتزاماهتـا       -١٥٨

مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف سياق الرتاع األخـري يف              
  .غزة، وإىل معايري التحقيق الدولية اليت وضعتها األمم املتحدة

 املتصلة باملسائل   اآلراءو املعلومات   تلقيبشأن  مفتوحا  ثة هنجاً شامالً    واعتمدت البع   -١٥٩
  :ومشلت أساليب مجع املعلومات ما يلي .الداخلة ضمن واليتها
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املنظمات الدولية، مبا فيها األمـم املتحـدة؛ والتقـارير          استعراض تقارير     )أ(  
مات غري احلكومية ومنظمـات  والوثائق األخرى، مبا فيها الشهادات املوثقة، املقدمة من املنظ    

؛ وتقـارير وسـائط اإلعـالم؛ وكتابـات     )الفلسطينية واإلسرائيلية والدولية(اجملتمع املدين   
  األكادمييني واحملللني عن الرتاع؛

إجراء مقابالت مع الضحايا والشهود واألشخاص اآلخرين الذين لـديهم            )ب(  
اءات خاصة، متشيا مع املنهجيـة      وأجريت هذه املقابالت يف لق    . تتصل باملوضوع معلومات  

املتبعة حلقوق اإلنسان، ولتأمني سالمة وخصوصية من مشلتهم املقابالت، وسالمة املعلومات           
.  مقابلة منفردة  ١٨٨وأجرت البعثة   . وقررت البعثة عدم إجراء مقابالت مع أطفال      . املقدمة

للبعثـة االلتقـاء    ويف احلاالت اليت مل يتـسن فيهـا         . وأجري معظم املقابالت وجها لوجه    
وكذلك، متشيا مع املمارسة املعتادة . باألشخاص املعنيني، أجريت املقابالت عن طريق اهلاتف      

يف هذا النوع من التقارير، وملواصلة محاية سالمة وخصوصية الضحايا والشهود وغريهم من             
موز مشفرة  املصادر، ال ُيشار إليهم عموما بصورة صرحية يف التقرير، بل ُيكتفى باستخدام ر            

غري أنه جرى حتديد أمساء األشخاص الذين قدموا شهاداهتم علنا يف جلسات اسـتماع              . هلم
  ؛)انظر أدناه(عقدهتا البعثة، أو الذين وافقوا صراحة على إعالن أمسائهم 

 وقـد . القيام بزيارات ميدانية ملواقع حمددة يف غزة وقعت فيها حـوادث            )ج(  
  يف غزة؛ حادثة وقعت ٣٦حققت البعثة يف 

حتليل صور الفيديو والصور الفوتوغرافية، مبا يف ذلـك الـصور املُلتقَطـة            )د(  
، )UNOSAT( املقدمة من برنامج التطبيقات الـساتلية العمليـة          بواسطة التوابع االصطناعية  
  ؛ وحتليل اخلرباء هلذه الصور

  لضحايا؛حلقت بااستعراض التقارير الطبية املتعلقة باإلصابات اليت   )ه(  
  ألسلحة وبقايا الذخائر اليت ُجمعت يف مواقع األحداث؛ عدلية ل تحتليال  )و(  
احملاورين، من بينـهم أعـضاء يف       عقد اجتماعات مع جمموعة متنوعة من         )ز(  

السلك الدبلوماسي، وممثلون لألطراف املعنية، ومنظمات غري حكومية، ورابطات مهنيـة،           
  ؛ون، وعلماء، وموظفون يف األمم املتحدةوحمللون عسكريون، وأطباء، وخرباء قانوني

توجيه دعوات، من خالل مذكرات شفوية، إىل الدول األعضاء يف األمـم              )ح(  
املتحدة ووكاالت األمم املتحدة وإداراهتا وهيئاهتا لتقدمي املعلومـات املتـصلة باحتياجـات             

  التحقيقات اليت جتريها البعثة؛
 من املنظمات غـري     دمي إفادات خطية  تعميم نداء عام على نطاق واسع لتق        )ط(  

. احلكومية وغريها من املنظمات واألفراد املهتمني بعرض ما لديهم من معلومات على البعثـة        
ونتيجة لذلك، تلقت البعثة العديد من اإلفادات من منظمات وأفراد من إسـرائيل، واألرض              

  الفلسطينية احملتلة، وأماكن أخرى يف العامل؛
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ضـحايا   ‘١‘:  لالستماع إىل  )٤(ماع علنية يف غزة ويف جنيف     عقد جلسات است    )ي(  
األفراد من ذوي املعرفة واخلربة املتخصـصتني يف سـياق          ‘ ٢’االنتهاكات والشهود عليها؛    

  .األعمال احلربية وتأثريها
 من التقارير واإلفادات وغريهـا مـن الوثـائق، الـيت      ٣٠٠واستعرضت البعثة أكثر من       -١٦٠

ه من تلقاء نفسها، أو ما تلقته استجابة للنداء الذي وجهته لتقـدمي العـرائض               تراوحت بني ما حبثت   
بلغ حجمه   واملذكرات الشفوية، أو ما توفر هلا من خالل اللقاءات أو خالف ذلك، وهو ما             

  . صورة فوتوغرافية١ ٢٠٠ شريط فيديو، وأكثر من ٣٠ صفحة، وأكثر من ١٠ ٠٠٠أكثر من 
يف مجع املعلومات والتحقق منها والتوصل إىل اسـتنتاجات  وكانت األساليب املتبعة      -١٦١

بشأهنا تسترشد يف اجلانب األعظم منها مبنهجية أفضل املمارسات اليت تطـورت يف سـياق               
ويف حالة إسرائيل والضفة الغربية، كان يلزم إدخال تعديالت نظـرا         . حتقيقات األمم املتحدة  

  .ة لعدم تعاون إسرائيل معهالعجز البعثة عن الوصول إىل تلك املناطق نتيج
وكان اخليار الذي فضلته البعثة يتمثل يف زيارة مجيع املناطق اليت تشملها واليتـها                -١٦٢

إال أن حكومة إسرائيل رفضت التعاون مع البعثة علـى          . وإجراء حتقيقات ميدانية فيها مجيعا    
ؤولني، مبـن فـيهم     رفضت مقابلة البعثة ومتكينها من االتصال باملـس       ) أ: (ثالثة مستويات 

منعت البعثة من السفر إىل إسـرائيل ملقابلـة         ) ب(العسكريون، ومن الوصول إىل الوثائق؛      
إسرائيليني من الضحايا والشهود وأعضاء منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة؛            

عضاء السلطة  منعت البعثة من السفر إىل الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، ملقابلة أ            ) ج(
الفلسطينية والفلسطينيني من الضحايا والشهود وأعضاء منظمات اجملتمع املدين واملنظمـات           

  .غري احلكومية ممن يعيشون يف الضفة الغربية أو يوجدون فيها
يف مواقـع   وبناء على ذلك، قامت البعثة بزيارات ميدانية، مشلت إجراء حتقيقـات              -١٦٣

 ،ح ذلك للبعثة بأن ُتعاين مباشرة احلالة على أرض الواقـع          وقد مس . ، يف قطاع غزة   األحداث
 ورأت البعثة   .وبأن تتحدث إىل كثري من الشهود واألشخاص اآلخرين ذوي الصلة باملوضوع          

أن ذلك أمر يتسم بأمهية خاصة لتفهم الوضع والسياق وأثر وعواقب الرتاع علـى النـاس،                
  .وتقدير انتهاكات القانون الدويل

بعثة جبمع معلومات مباشرة فيما يتعلق باحلالة يف إسرائيل والضفة الغربيـة            وقامت ال   -١٦٤
من خالل إجراء مقابالت عن طريق اهلاتف مع الضحايا وممثلي اجملتمع احمللـي والـسلطات               
احمللية وأعضاء املنظمات غري احلكومية واخلرباء؛ واالستماع إىل شـهادات مـن الـضحايا              

ومن الضفة الغربية يف جلسات االستماع العلنية املعقـودة يف          والشهود واخلرباء من إسرائيل     
  .جنيف؛ وبإجراء لقاءات ومقابالت خاصة يف كل من عمان وجنيف

__________ 

اع العلنية على شبكة اإلنترنت، وميكن مشاهدهتا مـن خـالل       قامت األمم املتحدة ببث جلسات االستم      )٤(
 .http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=090628: أرشيف البث على العنوان
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وأحبطت جهود البعثة يف هذا الصدد إىل حد ما نتيجة للقيود املفروضة على حريـة         -١٦٥
عثة من مقابلـة    فلم تتمكن الب  . تنقل بعض األشخاص الذين كانت البعثة ترغب يف مقابلتهم        

وزير العدل الفلسطيين، الدكتور علي اخلشان، يف عمان كما كان خمططا، حيث مل تسمح له   
كما مل تتمكن البعثة من مقابلة السيدة خالدة جرار، عـضو           . إسرائيل مبغادرة الضفة الغربية   

انظر الفـصل   (اجمللس التشريعي الفلسطيين، حيث كانت إسرائيل تفرض حظرا على سفرها           
كما كان على البعثـة أن      . ، واكتفت بإجراء حوار عن بعد معها باهلاتف       )ثاين والعشرين ال

جتري حوارا عن بعد بالفيديو مع السيد شوان جبارين، وهو أحد الشهود الفلـسطينيني يف               
  .اآلخر جلسات االستماع العلنية يف جنيف، حيث كانت إسرائيل تفرض حظرا على سفره هو

  الستماع العلنيةمالحظة بشأن جلسات ا    
كان الغرض من جلسات االستماع العلنية، اليت كانت ُتبث مباشرة، هـو متكـني                -١٦٦

الضحايا والشهود واخلرباء من كل جوانب الرتاع من التحدث مباشرة إىل أكرب عدد ممكـن               
ويف حني مل تتناول جلسات االستماع كل املسائل        . من الناس يف املنطقة ويف املنطقة الدولية      

حلوادث املشمولة بتحقيقات البعثة، فإن الشهادات العلنية الثماين والثالثني غطت طائفـة            وا
وكانت البعثة تعتـزم يف     . واسعة من الوقائع واملسائل القانونية والعسكرية املتصلة باملوضوع       

غري أن منع الوصـول     . بادئ األمر عقد جلسات االستماع يف غزة وإسرائيل والضفة الغربية         
ئيل والضفة الغربية أدى إىل اختاذ قرار بعقد جلسات االستماع يف جنيف للمشاركني إىل إسرا

  .من إسرائيل والضفة الغربية
ومت حتديد املشاركني يف جلسات االستماع أثناء مضي البعثة يف حتقيقاهتا، وكـانوا               -١٦٧

.  والتحليل ممن ميلكون خربة أو معلومات مباشرة أو معرفة متخصصة يف املسألة قيد التحقيق            
 مع الغرض من جلسات االستماع، أعطت البعثة أولوية ملشاركة الضحايا واألشخاص        ومتشياً

. وكانت مشاركة املشاركني يف جلسات االستماع طوعيـة       . من اجملتمعات احمللية املتضررة   
وأعرب مشاركون، وكذلك   . وامتنع بعض األشخاص عن املشاركة خوفا من االنتقام منهم        

تمعات احمللية املتضررة، عن امتناهنم للبعثة إلتاحتها الفرصة هلم لكي يتحدثوا           أشخاص من اجمل  
  . عما مروا بهعلناً

  تقييم املعلومات  -جيم   
سعت البعثة، يف حتديد نتائجها، إىل االعتماد يف املقام األول، وحيثما كان ذلـك                -١٦٨
 قـابالت امل و امليدانية خالل املالحظات     املعلومات اليت مت مجعها مباشرة، مبا يف ذلك من         ، على ممكناً

تقـارير  ال املعلومات اليت ينتجها اآلخرون، مبا يف ذلك          أما . مع األشخاص املعنيني   واللقاءات
  .فقد استخدمت يف األساس كرباهني إضافية، اإلعالموتقارير وسائل  املوثقة شهاداتالو
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ومات املباشرة اليت قامت البعثة     ويستند فرع التقرير الذي يتناول قطاع غزة على املعل          -١٦٩
تعتمد  ، كان على البعثة أن الغربيةالضفةولتقييم احلالة يف إسرائيل ويف  . جبمعها والتحقق منها  

 غري أن . وذلك لألسباب املبينة أعاله   بدرجة أكرب نسبيا على املعلومات اليت ينتجها اآلخرون،       
ـ  جب بعثةقامت ال أولية  هذه الفروع تتضمن هي األخرى معلومات        ـ ق من ـمعها والتحق ا ـه

  .مباشرة بصورة
 لديهم، ووجهت إليهم أسئلة إىل ما    ت مع الشهود، واستمع   توالتقت البعثة أو حتدث     -١٧٠

وتقدير مـدى مـصداقية     مع أخذ سلوك الشهود يف االعتبار،       و. حيثما كان ذلك ضرورياً   
وغري ذلك من الشهادات،    رواياهتم واتساق هذه الروايات مع املالحظات اليت رصدهتا البعثة          

. كان مبقدور البعثة حتديد مدى مصداقية وموثوقية من حتـدثت إلـيهم مـن األشـخاص               
يتعلق بالكم اهلائل من املعلومات املوثقة اليت تلقتها البعثة أو أتيح هلا الوصول إليها علنا،   وفيما

 منـهجيات   فقد حاولت قدر اإلمكان التحدث مع أصحاب الوثائق للتيقن مما اتبعوه مـن            
  .والستيضاح أية شكوك أو مشاكل

وتوصلت البعثة إىل استنتاجاهتا النهائية بشأن موثوقية ما تلقته من معلومات بأخـذ               -١٧١
كل هذه املسائل يف احلسبان، ومقارنتها ومضاهاهتا باملواد واملعلومات ذات الصلة، وتقيـيم             

صداقية واملوثوقية ما يكفـي ألن      إذا كان هناك، يف كافة الظروف، من املعلومات ذات امل          ما
  .تتوصل البعثة إىل تقرير صحة واقعة حمددة

وعلى هذا األساس املبني أعاله، حددت البعثة قدر استطاعتها الوقائع اليت قـررت               -١٧٢
وانتهت يف حاالت كثرية إىل ارتكاب أفعال تنطوي على مسؤولية جنائيـة            . صحة حدوثها 

ت البعثة أن هناك من املعلومات مـا يكفـي إلثبـات            ويف كل هذه احلاالت، وجد    . فردية
ويف كل احلاالت تقريبا، كان مبقدور البعثة أن تقـرر          . العناصر املوضوعية للجرائم املذكورة   

أيضا ما إذا كان يبدو أن األفعال املذكورة قد ارتكبت بصورة متعمـدة، أو عـن طريـق                  
يف األحوال العاديـة، أي أن البعثـة        اإلمهال، أو عن علم بأن العواقب الناجتة كانت ستنتج          

والبعثة تقدر تقديرا تاما أمهيـة      . رجعت يف كثري من احلاالت إىل عنصر توفر القصد اجلنائي         
وال تسعى النتائج   . والنتائج اليت خلص إليها التقرير ال ختل بإعمال ذلك املبدأ         : افتراض الرباءة 

، كما ال تدعي وصوهلا إىل معايري اإلثباتات        إىل حتديد هوية األفراد الذين ارتكبوا هذه اجلرائم       
  .املعمول هبا يف احملاكمات اجلنائية

  التشاور مع األطراف  -دال   
 الـيت   زيـارات الخالل   و .تصل بواليتها من السلطة الفلسطينية    تتلقت البعثة وثائق      -١٧٣

ـ /ز متو ٢٩يف  و.  سلطات غزة مواد ووثائق هامة     إليها غزة، قدمت    البعثة إىل  قامت هبا  ، هيولي
عن العمليات العسكرية  ةـ، ورقUN Watchدة ـ املتحاألمم  مرصد، عن طريق البعثةتلقت
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تتناوهلـا   الـيت  املـسائل ن ـ بشأن العديد م إسرائيل حكومة    موقف  حتدد ،)٥(قطاع غزة  يف
  . البعثةحتقيقات
ـ          اللقاءات اليت عقدهتا  خالل  و  -١٧٤  ا البعثة يف غزة وعمان وجنيف، ناقشت مـع نظرائه

، البعثة إسرائيل معتعاون حكومة ت مليف حني و. الفلسطينيني املسائل اليت تدخل ضمن واليتها  
  .سابقاً رفيعةمناصب حكومية كانوا يتولون التقت عددا من املواطنني اإلسرائيليني فإهنا 
ألطراف املعنية لتقدمي معلومات إضافية ذات صلة، والتعبري عـن          وإلتاحة الفرصة ل    -١٧٥

وضـع   و هتـا  قبل االنتـهاء مـن حتليال      ،والرد على االدعاءات، قدمت البعثة أيضا     موقفها  
األسئلة حلكومة إسـرائيل والـسلطة الفلـسطينية        ب قوائم شاملة    ،نتائجتوصلت إليه من     ما

ها مل تتلق أية  ولكن ،تلقت البعثة ردودا من السلطة الفلسطينية وسلطات غزة       و. وسلطات غزة 
  .إسرائيل من ردود

  السياق  - ثانياً  
فيها بصورة معزولة    بالتحقيق   كُلفت األحداث اليت     إىل ال ينبغي النظر  ه  البعثة أن ترى    -١٧٦

 مـن  عديـدة  سنوات إىل وجذورها متتدفهي جزء من سياق أوسع نطاقا، . عن ما حييط هبا   
 تركت بصمتها  املواجهة السياسية والعنيفة اليت       وإىل االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية   

الـيت تتابعـت    السياسية والعـسكرية    واستعراض التطورات التارخيية    و.  تاريخ املنطقة  على
 يونيـه /يف حزيـران " فترة التهدئة" عن واإلعالن ١٩٦٧بني حرب األيام الستة يف عام    فيما

أمر ضـروري للنظـر يف       ،، والسياسات اإلسرائيلية جتاه األرض الفلسطينية احملتلة      )٦(٢٠٠٨
  . وفهم تلك األحداث أكثر مباشرة يف نطاق والية البعثةدخل بصورةتاألحداث اليت 

  السياق التارخيي  -ألف   
 الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة بعد حرب استولت إسرائيل على  -١٧٧

 تتوليـان إدارة   ومـصر    األردن  وقبل ذلك، كانـت    .١٩٦٧يونيه  /األيام الستة يف حزيران   
 هدنـة   خـط  على طـول     "األخضراخلط  "، على التوايل، منذ إنشاء      ملتصلتنيغري ا  تنينطقامل

__________ 

 The operation in Gaza: Factual and legal aspects”, July 2009, published on the website of“انظـر  ) ٥(

the Israeli Ministry of Foreign Affairsــى ــاح عل  +-http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism: ، مت

Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-/Operation_in_Gaza-Factual_and_Legal 

_Aspects.htm. 

 اهلامة اليت وقعت    األحداث، ال يتعرض السياق التارخيي للعديد من        حملدودية املساحة على حنو واضح     نظراً )٦(
، األردن، واتفاقات كامب دافيد، ومعاهـدة الـسالم مـع           ١٩٧٣ حرب عام    مثل(خالل هذه الفترة    
 ).األخرى األحداث، وكثري من ٢٠٠٦وحرب لبنان عام 
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. تأسست حديثا وجرياهنـا   اليت كانت قد    دولة إسرائيل   بني  فصل  الذي كان ي  ،  ١٩٤٩ عام
 ،١٩٨١قادة عسكريني حىت عام     قبل   مباشرة من    انتداراملنطقتان   ظلت،  ١٩٦٧بعد عام   و

واسـتخدمت  .  القوات املسلحة اإلسرائيلية   أهتاأنش "إدارة مدنية "ومنذ ذلك احلني عن طريق      
مـا كـان     ، بإحالهلا حمـل    الشؤون املدنية للسكان الفلسطينيني    إلدارة "عسكريةالوامر  األ"

، وبإلغاء تلك   القوانني األردنية يف الضفة الغربية والقوانني املصرية يف قطاع غزة          من   موجوداً
شرقية إىل البلدية اإلسرائيلية يف املدينة، ويف       ومت ضم القدس ال   . القوانني يف كثري من احلاالت    

القدس الكاملـة واملوحـدة هـي عاصـمة     "أعلن أن ، أصدر الكنيست قانونا ١٩٨٠عام  
الغ " أن هذا القانون      املتحدة األمم، أعلنت   )١٩٨٠(٤٧٨  األمن جملسويف قرار   . "إسرائيل
وال يعترف بضم القدس    . )٧("ها مدينة القدس ووضع   معامللتغيري  "، وأدانت أي حماولة     "وباطل

  .، باستثناء إسرائيل املتحدةاألممالشرقية أي من أعضاء 
بشكل كـبري   تسارعت  إسرائيل،   يف   ١٩٧٧ حزب الليكود يف انتخابات      فوزبعد  و  -١٧٨

مـصادرة  تواصـلت  إقامة املستوطنات يف األراضي احملتلة يف الضفة الغربية وقطاع غـزة، و      
 سنوات عديدة   وأعقب ذلك . توطنات بال هوادة حىت يومنا هذا     األرض الفلسطينية وبناء املس   

وضع األرض الفلسطينية الـيت حتتلـها       بسبب عدم حسم    التوتر وأعمال العنف    ازدياد  من  
قمـع  لل - االنتفاضـة    -نطاق  ال ةانتفاضة شعبية واسع  ، تعرضت   ١٩٨٧يف عام   و. إسرائيل

 اتفقت، عندما ١٩٩٣ حىت عام   تتمر اس ، غري أهنا  العنيف من جانب قوات األمن اإلسرائيلية     
 أن تعترف كل منـهما بـاألخرى،        قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل على      

 اتاتفاق" باسم   ف أيضاً ، املعرو "ترتيبات احلكم الذايت املؤقت   املتعلق ب إعالن املبادئ   " اوقعتو
  .)٨(" األوىلأوسلو
يف و ، أوسلو األوىل  اتة يف أعقاب اتفاق    أنشئت السلطة الفلسطيني   ،١٩٩٤يف عام   و  -١٧٩
 بشأن الضفة الغربية وقطـاع       الفلسطيين املؤقت  -االتفاق اإلسرائيلي   "، تضمن   ١٩٩٥عام  
، خطوات عملية مفصلة ينفذها الطرفان )٩("اتفاقات أوسلو الثانية" باسم ، املعروف أيضاً"غزة

 اسـحق   اإلسرائيليس الوزراء   اغتيال رئي وجاء  . بغية التفاوض بشأن الوضع النهائي لألرض     
فـشلت    فقد . ضربة قاتلة لعملية السالم    ليوجه ١٩٩٥ عام   إسرائيليرابني على يد متطرف     

 اتفاق حول الوضع إىلاحلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة والقيادة السياسية الفلسطينية يف التوصل 
__________ 

 .عن التصويت) األمريكيةالواليات املتحدة (، وامتناع دولة واحدة ء صوتا مقابل ال شي١٤ بأغلبيةاعتمد  )٧(

 الـداخلي   واألمـن ضمانا للنظام العـام     " "ويةقوة شرطة ق  " بإنشاءتضمنت االتفاقات بندا حمددا يتعلق       )٨(
 :انظر. " غزةللفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MHII-62DANP?OpenDocument. 

 اإلداريـة ، ويتوىل فيها الفلسطينيون املـسؤوليات       "ألف"املنطقة  : اقات ثالثة مناطق للوالية   حددت االتف  )٩(
 اإلسـرائيليني  أن، غري   اإلداريةا الفلسطينيون املسؤوليات    ـوىل فيه ـ، ويت "باء"واألمنية كاملة؛ واملنطقة    

. واألمنية اإلدارية املسؤوليات   اإلسرائيليون، ويتوىل فيها    "جيم" عليها؛ واملنطقة    األمنيةحيتفظون بالسيطرة   
 .http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MHII-62DAP5?OpenDocument :انظر
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 وخالل  ،٢٠٠٠ دة عام الواليات املتح الذي عقد برعاية    فيد  اقمة كامب د  مؤمتر  النهائي يف   
  .٢٠٠١عام ) مصر(يف طابا اليت جرت احملادثات املباشرة 

زعيم املعارضـة  قام  ، بعد أن    ٢٠٠٠سبتمرب  /انتفاضة شعبية ثانية يف أيلول    واندلعت    -١٨٠
 .)١٠(احلرم الـشريف يف القـدس     / جبل اهليكل  إىلرييل شارون بزيارة مثرية للجدل      آآنذاك  

  . من العنفة دورة غري مسبوقهذه االنتفاضة الثانيةوفجرت 
 ١ ٥٤٩ الفلـسطيين حبيـاة    -اإلسرائيلي  اع  رت ال ىفي حني أود  ف ملصادر مستقلة،    وفقاًو  -١٨١

سبتمرب /أيلول فإن الفترة من  ،  )١١(٢٠٠٠ و ١٩٨٧بني عامي   فيما   إسرائيلياً ٤٢١فلسطينيا و 
 ٥٩٣منـهم   (فلسطيين   ٥ ٥٠٠  شهدت مصرع  ٢٠٠٨ديسمرب  / األول كانونإىل   ٢٠٠٠

  .)١٢(أجنبيا ٦٤و  إسرائيليا،١ ٠٦٢ وكذلك ،)بني الفلسطينينيفيما نتيجة ألعمال عنف 
 ضد املدنيني   ا بالقنابل انتحاريهجوما   ١٥٤  وقع ، اإلسرائيلية وزارة اخلارجية ل وفقاًو  -١٨٢

وأسفرت اهلجمات عن   . ٢٠٠٧ و   ١٩٩٣ بني عامي    فيماعسكريني اإلسرائيليني   الفراد  األو
 ٥٥ يف   اـ شخـص  ٢٢٠ عندما قُتـل   ٢٠٠٢وبلغت ذروهتا يف عام     ،  شخصا ٥٤٢ مقتل
 يف مدينـة    ٢٠٠٨فرباير  /ع آخر هجوم انتحاري يف شباط     ووسجل وق . )١٣(اما انتحاري وهج

  .)١٤(ةدميونة اإلسرائيلي

__________ 

 دينية للمسلمني واليهود على حـد       مهيةبأيتسم املوقع، الذي يقع يف قلب املدينة القدمية بالقدس الشرقية،            )١٠(
 املقدسـة يف    األماكن وقبة الصخرة، وهو ثالث      األقصىاحلرم الشريف يضم املسجد     /فجبل اهليكل . سواء

واجلزء اجلنويب من حميطه اخلارجي الغـريب       . كما يعتقد أنه موقع اثنني من معابد اليهود القدمية        . اإلسالم
 احلرم الشريف، وُيحظر تعبـد      إدارة إسالميةوتتوىل هيئة أوقاف    . "احلائط الغريب "يشكل ما يعرف باسم     

 .غري املسلمني فيه

: الـرابط التـايل   ، متـوفر علـى      ”Fatalities in the first Intifada“) (بتـسيليم  منظمة   إحصاءاتانظر    ) ١١(
http://www.btselem.org/English/Statistics/First_Intifada_Tables.asp.  

ــر   ) ١٢( ــصاءاتانظ ــسيليم  إح ــة يت ــى  ”…Fatalities“)( منظم ــوفر عل ــايل ، مت ــرابط الت : ال
http://www.btselem.org/English/Statistics/Casualties.asp.  

 Suicide and other bombing attacks in Israel since“)انظر موقع وزارة اخلارجية على شبكة اإلنترنـت   ) ١٣(

the Declaration of Principles (Sept. 1993)”) ــى ــاح عل -http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism: ، مت

%20Obstacle%20to%20Peace/Palestinian%20terror%20since%202000Suicide%and%20Other%20

Bombing%20Attacks%20in%20Israel%20Since.  
، BBC News ،“Israeli killed in suicide bombing”, 4 February 2008 الربيطانيـة  اإلذاعـة أخبار هيئة  ) ١٤(

  .http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7225775.stm: متاح على
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 إسـرائيل  داخـل    إىل الصواريخ وقذائف اهلاون مـن قطـاع غـزة           وبدأ إطالق   -١٨٣
 قذيفة  ٣ ٧٤٢ صاروخا و    ٣ ٤٥٥ما يصل إىل    وتفيد مصادر إسرائيلية أن      .)١٥(٢٠٠١ عام

  .)١٦(٢٠٠٨يونيه / من قطاع غزة حىت منتصف حزيرانإسرائيل على أطلقت قد هاون
وقف أ،  ٢٠٠١رييل شارون رئيسا للوزراء يف عام       آ انتخاب زعيم الليكود     وعقب  -١٨٤

ادثات حول  احمل األمر إهناء يف واقع   مبا كان يعين    أية اتصاالت مباشرة مع القيادة الفلسطينية،       
  .الوضع النهائي

 علـى األرض    الذي يتعـدى   بناء اجلدار الفاصل،     بدأ،  ٢٠٠٢يونيه  /يف حزيران و  -١٨٥
 معظم مناطق االستيطان اإلسرائيلي يف الضفة الغربية فضال عن القدس ليضم داخلهالفلسطينية 
، ط الفاصـل  اخلترك ما يقرب من نصف مليون فلسطيين على اجلانب الغريب من            ليالشرقية،  

قتصادية مع بقية الفلسطينيني يف الـضفة       االثقافية و الجتماعية و االتارخيية و روابطهم ال قطع  ليو
 حول شرعية اجلدار الذي     فتوى، أصدرت حمكمة العدل الدولية      ٢٠٠٤يف عام    و .)١٧(الغربية
جيـب  نه  أوذكرت احملكمة   . ، بناء على طلب من اجلمعية العامة لألمم املتحدة        إسرائيلتبنيه  
 وقف بناء اجلدار، وتفكيك أجزاء اجلدار اليت مت بناؤها داخل الضفة الغربيـة،              إسرائيلعلى  
خـسائر نتيجـة   تكبدوا  األوامر الصادرة خبصوص إقامته وتعويض الفلسطينيني الذين     وإلغاء

يف و. بناء اجلدار واصلت  آراء احملكمة، و  ب عرض احلائط   وضربت إسرائيل  .)١٨(حلاجزإلقامة ا 
انظر (  حمكمة العدل العليا   بصفتهااإلسرائيلية،   ، قضت احملكمة العليا   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عامي  

 يف "التناسـب " أجزاء مسار اجلدار يشكل انتـهاكا ملبـدأ   ا من، بأن بعض )الفرع دال أدناه  
، "اخلاضعني لالحتالل السكان  ب" ا ضرر يوقعالقانون اإلسرائيلي والدويل على حد سواء، مما        

 الفلسطينيني  ب أن يتم على النحو الذي خيفف من أثره الضار على حقوق           اجلدار جي  وأن بناء 

__________ 

  أن إطالق الصواريخ وقذائف اهلـاون مـن غـزة بـدأ يف             "…The operation in Gaza"ورد يف تقرير     ) ١٥(
غري أن نفس املصادر اليت ينقل عنها التقرير حتدد بدء إطالق الصواريخ وقـذائف اهلـاون                . ٢٠٠٠ عام
 تعرضت إسرائيل للقـصف حبـوايل     "،  ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٠ويذكر التقرير أنه فيما بني عامي       . ٢٠٠١ بعام
  صاروخ وقذيفـة  ٣ ٠٠٠، منها قرابة    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠ صاروخ وقذيفة هاون فيما بني عامي        ١٢ ٠٠٠

  ." وحده٢٠٠٨هاون يف عام 
)١٦ ( Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel Intelligence Heritage & Commemoration 

Center, “Rocket threat from the Gaza Strip, 2000-2007”, December 2007 ــى ــاح علـــ : ، متـــ
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/rocket_threat_e.htm ،

ــىSummary of rocket fire and mortar shelling in 2008”, January 2009“ و ــاح علـ : ، متـ
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/ pdf/ipc_e007.pdf .  

 :، متـوفر علـى الـرابط التـايل    ”Separation barrier statistics“)(انظر إحصاءات منظمـة يتـسيليم     ) ١٧(
http://www.btselem.org/English/ Separation_Barrier/Statistics.asp..  

فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة،                 ) ١٨(
  .٢٠٠٤، تقارير حمكمة العدل الدولية، ٢٠٠٤ ليهيو/متوز ٩الفتوى املؤرخة 
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ها اعتربت  ، ولكن )١٩( بتغيري مسار أجزاء خمتلفة من اجلدار      اإلسرائيلية احملكمة   وأمرت. املقيمني
  .)٢٠( من حيث املبدأة قانونيإقامته
واليـات  الاليت تتألف مـن  (اجملموعة الرباعية ب يتما مس، اقترحت  ٢٠٠٢ويف عام     -١٨٦

 -اإلسرائيلي  خطة لتسوية الرتاع    ) االحتاد الروسي واألمم املتحدة    و املتحدة واالحتاد األورويب  
خريطة الطريق أن    وتتوخى   .)٢١("لسالمإىل ا طة الطريق   يخر" اخلطة باسم    وعرفت. الفلسطيين

ود بوج إسرائيل العنف، وأن تقبل     وانبذي دميقراطية و  تنفيذ إصالحات ن يف   والفلسطينييشرع  
وكان املتوخى أن يؤدي الوفاء بالتزامـات       .  االستيطان أنشطةوقف  أن ت حكومة فلسطينية و  

.  الطريق ال تزال حربا على ورق      إال أن خريطة  . طة الطريق إىل مفاوضات الوضع النهائي     يخر
 اململكة العربية السعودية يف مؤمتر      طرحته جامعة الدول العربية اقتراحا      تبنت،   العام يف نفس و

إقامة عالقات طبيعية مع إسرائيل يف إطار سالم ب ء اجلامعة أعضا من خاللهتعهدي ،بريوتقمة  
  .)٢٢(١٩٦٧ إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام يتضمنشامل 
لفـك  خطـة   " جملس الـوزراء اإلسـرائيلي       اعتمد،  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٦يف  و  -١٨٧

قوات األمـن اإلسـرائيلية     من    قطاع غزة  بإخالءمن جانب واحد    القيام   ، تتضمن "االرتباط
 تـشرين   ٢٦أقر الكنيست اخلطة يف     و. واملدنيني اإلسرائيليني الذين يعيشون يف املستوطنات     

 م يرتبط هب  ن وم نيسكان اإلسرائيلي الإجالء مجيع   اكتمال  مع  و. أكتوبر من العام نفسه   /األول
مل يعـد   "نـه   أ يلإسرائ أعلنت،  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٢من أفراد األمن من قطاع غزة يف        

  استمرار االحتالل، انظـر    بالنسبة ملسألة  ("ناك أي أساس للزعم بأن قطاع غزة أرض حمتلة        ه
 اإلسـرائيلية  يف إطار خطة فك االرتباط، واصلت القوات املـسلحة           غري أنه  .)الفصل الرابع 

إسـرائيل  واحتفظـت   الساحلي وجماهلا اجلـوي،      هاطشري على حدود غزة و    هتاسيطرفرض  
 الفعل على حد    أو على سبيل رد   وقائية  بصورة  قها الطبيعي يف الدفاع عن النفس،       حب" لنفسها

التهديدات الصادرة من قطـاع     بسواء، مبا يف ذلك استخدام القوة إذا لزم األمر، فيما يتعلق            
حلمايـة  املقامة  إسرائيل من قطاع غزة كل املستوطنات والقواعد العسكرية          وأزالت   ."غزة

 قواهتا إىل مناطق حيث نقلت ، االنتشار على احلدود اجلنوبية لقطاع غزةادتوأع ،املستوطنني
__________ 

  .مل يترك الكثري من هذه األحكام إال تأثريا هامشيا على السكان الفلسطينيني ) ١٩(
[...]  وإسرائيل تسيطر على مناطق يهودا والـسامرة         ١٩٦٧منذ عام   "بدأت احملكمة مداوالهتا بقوهلا إنه       ) ٢٠(

 Beit Sourik Village Council v. The Government of، انظـر "من خالل االحتالل الناجم عن احلـرب 

Israel and Commander of the IDF Forces in the West Bank, case No. 2056/04, Judgement of 30 

June 2004 and Mara’abe et al. v. The Prime Minister of Israel et al., case No. 7957/04, 

Judgement of 15 September 2005.  
)٢١ ( “A performance-based road map to a permanent two-State solution to the Israeli-Palestinian: 

http://www.un.org/news/dh/mideast/roadmap122002.pdf.conflict”, available at   
 :تايلمتوفر من خالل الرابط ال ) ٢٢(

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/5a7229b652beb9c5c1256b8a0054b62e.  
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 واجملـال  والشريط الـساحلي باإلضافة إىل السيطرة على احلدود  و. أخرى خارج قطاع غزة   
االتصاالت شبكات  لسيطرة على    يف ا   إسرائيل بعد تنفيذ خطة فك االرتباط      استمرتاجلوي،  

 عن تـسجيل    قطاع غزة، فضالً  يف  كهرباء والصرف الصحي    السلكية والالسلكية واملياه وال   
سكان قطاع  بينما ظل     وخروجا منها،   األراضي دخوال إىل  الناس والبضائع    حركةالسكان، و 

  . )٢٣( على العملة اإلسرائيليةيعتمدونغزة 
محاس موقفها حـول    حركة   عن عملية أوسلو، غريت      االنفصالبعد سنوات من    و  -١٨٨

وفازت . ٢٠٠٦يناير / وقررت املشاركة يف انتخابات كانون الثاين،ينيةشرعية السلطة الفلسط
جمللـس  ا، يف انتخابات     فيها قائمة التغيري واإلصالح، اليت متثل حركة محاس العنصر الرئيسي        

 بتحويـل اجملتمع الدويل   قام  بعد ذلك بوقت قصري،     و.  حكومة وشكلتالتشريعي الفلسطيين   
عزل مما  لسطينية إىل املنظمات الدولية والوكاالت اإلنسانية،       لسلطة الف من ا  الدولية   املعونات

يـسمى    للضغط عليها لقبول ما     معلن  وذلك يف مسعى   ،السلطة التنفيذية الفلسطينية اجلديدة   
حتظـى أي    لكـي أنه  بالفعل   أعلنت   قداجملموعة الرباعية   وكانت  . اجملموعة الرباعية ببادئ  مب

: "مبـادئ " فال بد وأن تلتزم بثالثة       جملتمع الدويل، االعتراف من جانب ا   حكومة فلسطينية ب  
ـ  ‘ ٣‘،  االعتراف باالتفاقات السابقة  ‘ ٢‘ االعتراف بدولة إسرائيل،  ‘ ١‘ . )٢٤(فـنبذ العن

 محاس، مبا يف    بقيادةاقتصادية على حكومة السلطة الفلسطينية      كما فرضت إسرائيل جزاءات     
الواردات، وفرض قيود إضـافية      على   صلهاذلك عن طريق حجب عائدات الضرائب اليت حت       

رفـع إال عنـدما      لن تُ  اجلزاءات أن إسرائيلوأعلنت  . يهلإ من قطاع غزة و    السلععلى حركة   
  .)٢٥( احلكومة الفلسطينية اجلديدة مببادئ اجملموعة الرباعيةتلتزم
 جلان املقاومة   - من ثالث جمموعات     مؤلفةفرقة  قامت  ،  ٢٠٠٦ يونيه/يف حزيران و  -١٨٩

فر نفق  حب - حىت ذلك احلني     امعروفالذي مل يكن    جيش اإلسالم   و ،تائب القسام كوالشعبية،  
، إسـرائيل  داخـل    كرم أبو سامل   قاعدة عسكرية يف     ومهامجة،  إسرائيلحتت حدود غزة مع     

__________ 

ــر ) ٢٣(  ,http:://www.pmo.gov.il/PMOEng/“Disengagement Plan - General Outline”, 15 April 2004انظ

available at: http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Archive/Press+releases/2004/Disengagement+Plan/ 

Disengagement+Plan..htm; and "Over concept of the Disengagement Plan", 15 April 2004, 

available at: http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Archive/Press+Releases/2004/Disengagement+Plan/ 

Disengagement.htm.  
ـ ، قدمتها السيدة أجنيال كني،      " عن احلالة يف الشرق األوسط      األمن جملسإحاطة مقدمة إىل    "انظر   ) ٢٤(  ةاألمين

: ، متـوفرة علـى الـرابط التـايل        ٢٠٠٦ ينـاير / الثاين كانون ٣١ة املساعدة للشؤون السياسية،     العام
http://www.unsco.org/Documents/Statements/MSCB/2008/January%2031.pdf.  

، وهي برنـامج سياسـي   ‘وثيقة األسرى‘ ما يسمى إىل، انضمت حركة محاس     ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران  ) ٢٥(
  واجلبهة الشعبية لتحرير فلـسطني واجلبهـة       اإلسالمي ح ومحاس واجلهاد  تموحد اشتركت فيه حركات ف    

 دولتـه  حقه يف إقامة  " يف عبارة    إسرائيلوميكن تلمس اعتراف ضمين بدولة      . الدميقراطية لتحرير فلسطني  
ــع األر  ــى مجي ــشريف عل ــة القــدس ال ــستقلة وعاصــمتها مدين ــام ضامل ــة ع . "١٩٦٧ احملتل

  .http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=10371&CategoryId=32 :انظر
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ـ العريف ، مما أسفر عن مقتل جنديني إسرائيليني وأسر ثالث هو   ةونسف دباب  . ليطاجلعاد ش
 تستهدفامة اإلسرائيلية عددا من عمليات االغتيال اليت         احلكو نفذت،  وردا على أسر شاليط   

يف اعتقلت وزراء   و ؛ماعاتغريها من اجل  محاس و حركة   إىل املزعومني الذين ينتمون     املقاتلني
 تهامجو ؛محاس وقادة آخرين يف الضفة الغربيةمن حركة السلطة الفلسطينية ونواب حكومة 
 قطاع غزة، مثل حمطة توليد الكهرباء الرئيـسية،         يفالرئيسية   املدنية   األساسية البنية   منشآت

 العزلـة  تشـدد و ومكاتب الـسلطة الفلـسطينية؛   ،اجلسر الرئيسي يف وسط قطاع غزة  و
 منـذ  األوىليف قطـاع غـزة للمـرة        كـبرية   مسلحة  وقامت بعمليات توغل     ؛االقتصادية

  .)٢٦(٢٠٠٥أغسطس /آب
حكومة اجلديدة عن سيطرهتا على     وبعد رفض حركة فتح املهزومة سياسيا التنازل لل         -١٩٠

اندلعت اشتباكات مسلحة بني    ، وال سيما املؤسسات األمنية،       الفلسطينية السلطةمؤسسات  
فربايـر  /يف شـباط   و . يف قطاع غزة والضفة الغربية على حد سـواء         تنياجملموعتني السياسي 

الـسعودية اتفاقـا   ن يف مكة برعاية اململكة العربية ون اجملتمع يوالقادة الفلسطين وقّع  ،  ٢٠٠٧
 .)٢٧(مارس/ تشكيل حكومة ائتالفية وافق عليها اجمللس التشريعي الفلسطيين يف آذار          سفر عن أ

احلكومة االئتالفية اليت ضمت أعضاء من احلركات الـسياسية         حركة محاس رئاسة    ت  وتول
بعد أربعة أشهر فقط، اندلعت جمـددا       و. األخرى، مبا فيها حركة فتح، فضال عن املستقلني       

 ١٤ وحبلول. فتح ومحاس ركيت   املوالية حل  األمنشتباكات عنيفة بني القوات املسلحة وقوات       ا
 حركة محاس واجلماعات املسلحة قد استولت على مجيع ، كانت قوات٢٠٠٧يونيه /حزيران

رئـيس   وأقال   .)٢٨(للسلطة الفلسطينية يف قطاع غزة    التابعة   واملباين احلكومية    األمنيةاملنشآت  
سـلطات  ’باسم   فيما يلي    يشار إليها (محاس  حركة   ترأسهاسطينية احلكومة اليت    السلطة الفل 

اليت وهي احلكومة    يف الضفة الغربية،     طوارئ حكومة   كل وش ،أعلن حالة الطوارئ  و،  )‘غزة
  .)٢٩( اجملتمع الدويلباعتراف حد كبري تتمتع إىلكانت 

  

__________ 

 International Crisis Group, “Israel/Palestine/Lebanon: Climbing out of the abyss”, Middleانظـر  ) ٢٦(

East Report N° 57, 25 July 2006.  
 ٢٥،  لني باسـكو  . ب، قدمها السيد    "األوسطمن عن احلالة يف الشرق       جملس األ  إىلإحاطة مقدمة   "انظر   ) ٢٧(

 :، متوفرة على الرابط التايل٢٠٠٧ أبريل/نيسان
http://www.unsco.org/Documents/Statements/MSCB/2007/April%202007.pdf.  

ـ انظ ) ٢٨(  .International Crisis Group, “After Gaza”, Middle East Report N°68, 2 August 2007رــ

See also Vanity Fair, “The Gaza bombshell”, April 2008, available at: http://www. 

vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804.  
طالع على ردود الفعل املؤيدة حلكومة الطوارئ من جانب الواليـات املتحـدة واالحتـاد األورويب                الل ) ٢٩(

  .”…After Gaza“: والدول العربية، انظر
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 األمريكية برعاية وتنظيم    الواليات املتحدة قامت  ،  ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين  و  -١٩١
الواليات بنابوليس بوالية ماريالند    أ الذي عقد يف     -يف املؤمتر   و. شاملالمؤمتر جديد للسالم    

 علـى اسـتئناف     اإلسـرائيلي الرئيس الفلسطيين ورئيس الوزراء     اتفق   -األمريكية  املتحدة  
 بصورة متواصلة ل  باإلضافة إىل ذلك، اتفقا على العم     و. ٢٠٠٧ هناية عام    حبلولاملفاوضات  

  .٢٠٠٨ هناية عام حبلولدولتني يقوم على أساس وجود للتوصل إىل حل 
 كيانـاً "غـزة   اعتبـار   ، أعلنت حكومة إسـرائيل      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩ويف    -١٩٢
 مـن   واإلمداداتوأعقب ذلك فرض مزيد من التخفيضات احلادة يف نقل السلع            )٣٠("امعادي

 إسرائيل بفتح مجيع املعابر املؤدية      مل تسمح ذ ذلك احلني،    ومن. الوقود والكهرباء لقطاع غزة   
 انظر (؛)٣١(وقاتبعض األإغالقها متاما يف بل وعمدت إىل إىل قطاع غزة إال بصورة متقطعة، 

  .) الفصل اخلامسأيضاً
 العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف قطاع غزة والضفة الغربية قبل وقت           ولقد بدأت   -١٩٣

 ٢٠٠٢  يف عـام "الدرع الـدفاعي عملية "وكانت . ٢٠٠٥ك االرتباط عام طويل من ما يسمى ف  
 تبـدأ  وقـد . ١٩٦٧كرب عملية عسكرية يف الضفة الغربية منذ حرب األيام الستة عـام             أ
 يف  وقتئـذ،  رئيس السلطة الفلسطينية     ، ياسر عرفات  حيث متت حماصرة  توغل يف رام اهللا،     بال

.  احمليطة هبا  ناطق مدن يف الضفة الغربية وامل     ستأكرب  مكتبه، وأعقب ذلك عمليات توغل يف       
خالل األسابيع الثالثة من عمليات التوغل العسكرية يف املناطق اليت كانت حتت الـسيطرة              و

احلصار املفروض على مقـر      ومل ُيرفع    .)٣٢( فلسطينيا ٤٩٧تل  املباشرة للسلطة الفلسطينية، قُ   
رام اهللا إال يف هنايـة      أجـزاء منـه يف      الذي حلق التـدمري     املقاطعة  جممع    يف الرئيس عرفات 

  . تويف يف وقت الحق، حيث باريس لتلقي العالج الطيبإىل عندما مت نقله ،٢٠٠٤ عام
 وخلفت  ،منطقة رفح يف قطاع غزة     "عملية قوس قزح  "استهدفت  ،  ٢٠٠٤عام  ويف    -١٩٤
ـ  و سـبتمرب /بني شهري أيلول  ‘‘ أيام الندم عملية  ’’ وجرت.  قتيال فلسطينيا  ٥٠حنو    شرينت
 ردا على إطالق الصواريخ فقد مت تنفيذهاوفقا للحكومة اإلسرائيلية، و. ٢٠٠٤أكتوبر /األول

اسـتهدفت   وقـد . داخل قطاع غزة  املوجودة   اإلسرائيليةعلى بلدة سديروت واملستوطنات     
 ١٠٠وأسفرت عن مقتل أكثر مـن       ،  لالجئنيجباليا  بلدات بيت حانون وبيت الهيا وخميم       

  . ئيلينيإسرا ٥فلسطيين و

__________ 

)٣٠ (  “Security cabinet declares Gaza hostile territory”, 19 September 2007, and “Behind the 

headlines: Israel designates Gaza a ‘hostile territory’”, 24 September 2007,    متـاح علـى املوقـع ،
  . www.mfa.gov.il: الشبكي لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية، على

)٣١ ( A/HRC/7/76.  
)٣٢ ( A/ES-10/186.  
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 القـوات املـسلحة     أطلقت،  ٢٠٠٦نوفمرب  / فك االرتباط حىت تشرين الثاين     ذمنو  -١٩٥
 جوية على قطاع    ة غار ٥٥٠ أكثر من    ونفذتقذائف املدفعية   من   ١٥ ٠٠٠حنو   اإلسرائيلية

خالل الفترة  و.  شخصا يف قطاع غزة    ٥٢٥ حنو   اإلسرائيليةقتلت اهلجمات العسكرية    و. غزة
 الصواريخ وقذائف اهلـاون      من ١ ٧٠٠ن ما ال يقل عن      والفلسطينيتلون  املقانفسها، أطلق   

عمليات ب، ٢٠٠٦اع ذروته يف عام     رتبلغ ال و. إسرائيليا ٤١ إصابة عن   أسفر، مما   إسرائيلعلى  
غيـوم  " و "أمطار الصيف " عليها اسم    اليت أطلق  يف قطاع غزة،     ة اإلسرائيلي ةالتوغل العسكري 

 ١٩  لقـي  بلدة بيت حانون، حيـث   حولعلى مشال قطاع غزة     هذه األخرية   تركزت  ، و "اخلريف
 بعد فترة  احلوادث،حدأ بنريان املدفعية يف ، مصرعهم  من عائلة واحدة   ١٨شخصا، من بينهم    

  . )٣٣(نوفمرب/ هناية العمليات العسكرية يف تشرين الثاينمنوجيزة 
هجوم صاروخي من غـزة مدينـة عـسقالن         أصاب  ،  ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط و  -١٩٦

 عمليـة  اإلسرائيليةاملسلحة  القوات  شنت  و. فيفةط يف حدوث إصابات   مما تسبب    اإلسرائيلية
 ٧٥ ما ال يقـل عـن         اإلسرائيلي  اجلو سالح ا خالهل ، نفذ "لشتاء الساخن " عليها اسم    أطلق
 ١٠٠أكثر من قُتل نتيجة للعملية العسكرية، و.  جوية على أهداف خمتلفة يف قطاع غزة       ةضرب

  .)٣٤( يف قطاع غزةاإلسرائيليني  مناثننيفلسطيين و
 "هتدئـة فترة  "على  ، مت االتفاق من خالل وساطة مصرية        ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران و  -١٩٧

  ).لمزيد من التفاصيل، انظر الفصل الثالثل. ( ملدة ستة أشهرةغري رمسي

ـ  فيمـا يتـصل    هاسـلوك و إسرائيل   لنسق سياسات  عام   استعراض  - باء   األرض ب
  الضفة الغربيةاحلالة يف ة، والروابط بني احلالة يف غزة والفلسطينية احملتل

يد مئات املستوطنات يف الضفة الغربية، مبا فيها        تش إسرائيل راحت،  ١٩٦٧منذ عام     -١٩٨
تمعات جم"باعتبارها  ذه املستوطنات   هب تهاوزارة داخلي وتعترف  . القدس الشرقية، وقطاع غزة   

 أما الفتوى املذكورة أعاله الصادرة عن حمكمـة         .لياإلسرائي للقانون    إسرائيلية ختضع  "حملية
وعدد من قرارات األمم املتحدة أن ممارسة إسرائيل املتمثلـة  "العدل الدولية، فقد أكدت هي  

 وهي يف الواقع عبارة عن نقل سلطة قائمة باالحتالل جلـزء مـن              -يف تشييد املستوطنات    
حول موقف   ()٣٥("رقا التفاقية جنيف الرابعة    تعدُّ خ  -سكاهنا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها       

احملكمة العليا اإلسرائيلية من انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األرض الفلسطينية احملتلة، انظر             
، مت تفكيك ست عشرة مستوطنة يف قطاع غـزة وثـالث            ٢٠٠٥ويف عام   ). الفصل الرابع 

طة فك االرتباط اإلسرائيلية، ولكـن   خ يما مس  أثناء تنفيذ     الغربية الضفةمستوطنات يف مشال    
__________ 

)٣٣ ( A/HRC/9/26.  
)٣٤ ( A/HRC/8/17.  
)٣٥ ( A/63/519.  
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 ٤٥٠ ٠٠٠، كان هناك أكثر مـن       ٢٠٠٧يف عام   و. ظل مستمرا إنشاء مستوطنات جديدة    
وفقا و.  مستوطنة يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية        ١٤٩مواطن إسرائيلي يعيشون يف     

توطنات، مبا يف ذلك الطرق     املسب املرتبطة   اإلسرائيليةالبنية التحتية    فإن   ملصادر األمم املتحدة،  
 يف املائة مـن الـضفة       ٤٠، تغطي اآلن قرابة     واحلواجز واملناطق العازلة والقواعد العسكرية    

 البناء يف هذه  أن لإلحصاءات اإلسرائيلي املركزيالبيانات الصادرة عن املكتب     وتبني  . الغربية
 .٢٠٠٧رة مـن عـام      نفس الفت ب باملقارنة   ١,٨ مبعامل   ٢٠٠٨املستوطنات قد زاد يف عام      

وحـدة   ١ ٧٦١(يف املائـة    ٣ ٧٢٨ يف القدس الشرقية بنـسبة       عطاءات البناء عدد  وازداد  
 وحىت أواخر السبعينات من القرن املاضـي،        ).٢٠٠٧ وحدة عام  ٤٦سكنية، باملقارنة مع    

كانت حكومة إسرائيل تدعي أن املستوطنات ال ُتقام إال ألسـباب تتـصل بالـضرورات               
  .)٣٦(ي األمن، ولكنها ختلت منذ ذلك احلني عن ذلك املوقفالعسكرية ودواع

 على أراض خاصة ميلكها فلسطينيون،      مقامة يف املائة من املستوطنات      ٣٣أن  وُيقدر    -١٩٩
يف و. ا متذرعة بأسباب تتصل بالضرورات العسكرية     الكثري منه مبصادرة   دولة إسرائيل    قامت

، غريت حكومة إسـرائيل     ١٩٧٩ية يف عام    أعقاب صدور حكم من احملكمة العليا اإلسرائيل      
 ت يف  تتصل بالضرورات العـسكرية وبـدأ      بأسباب بالتذرعسياستها يف مصادرة األراضي     

.  احلكم العثمـاين اليت كانت مطبقة إباناللجوء إىل القوانني املدنية املتعلقة مبصادرة األراضي        
 حدا ال يستطيع أن يثبت ملكيته      إما ألن أ   يراضجيوز االستيالء على األ   وفقا هلذه القوانني،    و
ُيحظـر   منطقة عسكرية مغلقة فيهاقع ت املنطقة اليت إلعالن وفقا ملعيار األدلة املطلوب، أو   هلا

  .)٣٧(هلا املزارعني دخوعلى
املباين اململوكـة   ، قامت السلطات اإلسرائيلية هبدم اآلالف من        ١٩٦٧منذ عام   "و  -٢٠٠

 يف القـدس   مرتل ٢ ٠٠٠ بما ُيقدر   ، مبا يف ذلك     ]تلة الفلسطينية احمل  األرض[ يف   نيلفلسطينيل
 مبىن  ١٢٤، هدمت السلطات اإلسرائيلية     ٢٠٠٨خالل الربع األول من عام       و .)٣٨("الشرقية

، كان  بني هذه املباين  من  و.  تصاريح لبنائها بدون  القدس الشرقية،    هايف الضفة الغربية، مبا في    
. دد كبري من الفلسطينيني، مبن فيهم أطفال       ع تشريد يف    هدمها  تسبب ا سكني  مبىن ٦١هناك  
 تشريد اليت عمدت إىل   اإلسرائيليةسكنية مسة من مسات السياسة      ال باينوامل اهلياكلهدم  وكان  

بشكل رئيسي، ولكن أيضا يف مناطق أخرى من   األردن والقدس الشرقيةغورالفلسطينيني يف 
ياكـل  اهلالزعم بـأن    ليات اهلدم هذه ب   عم غالبية   اإلسرائيليةالسلطات  وتربر  . الضفة الغربية 

__________ 

  .املرجع نفسه ) ٣٦(
  . املرجع نفسه ) ٣٧(
 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية،   ) ٣٨(

“The planning crisis in East Jerusalem: Understanding the phenomenon of ‘illegal’ construction”, 

Special Focus, April 2009 متاح علـى ،:http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_ 

crisis_east_jerusalem_april_2009_english.pdf.  
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تـصاريح  املختصة  السلطات اإلسرائيلية   ونادرا ما تصدر    .  التصاريح الالزمة  ال متلك املباين  و
األوليـة   للخطط   يعد خمالفا م على أساس أن البناء      طلباهترفض  تبناء للفلسطينيني، وكثريا ما     

األربعينات من القـرن    ين لفلسطني يف     حكومة االنتداب الربيطا   أقرهتااليت  لألراضي  لزامية  اإل
. واسـعة النطـاق  هدم القيام بأعمال مناطق يف القدس الشرقية احتمال       وتواجه   .)٣٩(املاضي

 .)٤٠( شـخص ٣ ٦٠٠ علىجمموعه يربو يؤثر على ما املعلقة أن  تنفيذ أوامر اهلدم     ومن شأن 
 مـستوطنات  ت وإقامـة املستوطنااآلثار اجملتمعة للسياسات اإلسرائيلية لتوسيع   وقد ُوصفت   

 سياسـات اإلسـكان   و املنـازل،    هاجديدة، وهدم املمتلكات اململوكة للفلسطينيني، مبا في      
 بنشاط من أجـل ضـم       للسعي’’ طريقة بأهنا    الفاصل، التقييدية والتمييزية، وكذلك اجلدار   

  .)٤١(‘‘ةعوشرمغري بصورة ] القدس الشرقية[
 إىلسهم يف تفتيت الضفة الغربية      يلسطينية و  مسار اجلدار القرى واألحياء الف     ويتخلل  -٢٠١

اجلـدار يطـوق    ف). )٤٢(انظر اخلريطة أدناه  ( عن بعضها البعض     املنفصلةجمموعة من اجليوب    
ومثانون يف املائة   . إسرائيلب هااملستوطنات اليت بنيت حول القدس وداخل الضفة الغربية ويربط        

حدا  أوجد الذيمسار اجلدار،   و.  اجلدار إىل الغرب من   يقيمونمن سكان هذه املستوطنات     
 واستبعاد اإلسرائيليدف دمج املستوطنات يف اجلانب وفقا هل  ة كبري إمنا يتحدد بدرجة   فاصال،

 ستقع ه يف املائة من٨٥بناء اجلدار، فإن نسبة     وإذا ما اكتمل     .)٤٣(الفلسطينيني من هذه املناطق   
ضفة الغربية، مبا فيهـا القـدس        يف املائة من أراضي ال     ٩,٥ ستكونداخل الضفة الغربية، و   

 بني اجلدار واخلط األخضر    املساحة الواقعة    قدر أن وُي. الشرقية، معزولة عن بقية الضفة الغربية     
 ٤٥٠ ٠٠٠  مستوطنة من أصل ما جمموعـه      ٨٠ يف   اإلسرائيلينياملواطنني   من   ٣٨٥ ٠٠٠ستضم  

يف مـن هـم      هم في نالفلسطينيني، مب من   ٢٦٠ ٠٠٠ مستوطنة و  ١٤٩يف   مواطن إسرائيلي 
مـن   ٢٨فلـسطيين يف   ١٢٥ ٠٠٠ما يقرب من  فإن  باإلضافة إىل ذلك،    و. القدس الشرقية 

فلسطيين يف مثانية جمتمعات     ٢٦ ٠٠٠، و  من ثالث جهات   ني حماط ونكوني س  احمللية اجملتمعات
 اليت  الدراسات االستقصائية  عدد من    خلصو .)٤٤(ربعحملية سيكونون حماطني من اجلهات األ     

__________ 

)٣٩ ( A/63/518.  
)٤٠ ( OCHA, Special Focus, April 2009.  
)٤١ ( The Guardian, “Israel annexing East Jerusalem, says EU”, 7 March 2009ــى ــاح عل : ، مت

http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/07/israel-palestine-eu-report-jerusalem.  
)٤٢ ( OCHA, “West Bank barrier route projections”, July 2008ــى ــاح علــ : ، متــ

http://www.ochaopt.org/documents/BarrierRouteProjections_July_2008.pdf.  
)٤٣ ( A/63/519.  
)٤٤ ( OCHA, “Five years after the International Court of Justice Advisory Opinion: A summary of 

the humanitarian impact of the barrier”, July 2009 (Updated August 2009)ــى ــاح عل : ، مت
http://www.ochaopt.org/documents/ ocha_opt_barrier_report_july_2009_english_low_res.pdf.  
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دار ـ اجل عزهلا أن العديد من اجملتمعات الفلسطينية اليت         إىل )٤٥(االت األمم املتحدة  مجعتها وك 
يشكل حتديات خطرية    ، مما العاجلةالكامل إىل اخلدمات الصحية     بالوصول  بإمكانية   تتمتعال  

 ذلك، فإن اجلدار باإلضافة إىل. بالنسبة لألمهات احلوامل كذلك  يف حاالت الطوارئ الطبية و    
 علـى العالقـات     يؤثر أيـضا   اممن املدارس واجلامعات،    عغلقة  املناطق  امليف  ن  يفصل السكا 
يعزل اجلدار األراضي وموارد املياه لعـدد       و.  أمناط الزواج التقليدية   لىاصة ع خب و ،االجتماعية

  . على املمارسات الزراعية وعلى سبل املعيشة الريفيةا سلبيا أثرمما يترككبري من الفلسطينيني، 
 القيود املفروضة على التنقل داخل الضفة الغربية        بأن إسرائيل الرغم من ادعاء     علىو  -٢٠٢
 إمنـا  القيود الداخليـة     تلك فرضت على السكان الفلسطينيني ألغراض أمنية، فإن معظم          قد

. ائق لسكان املـستوطنات اإلسـرائيلية     ودون ع إمكانية السفر   ضمان  إىل  ما يبدو   في هتدف
  .)٤٦(املواطنني اإلسرائيليني يف أحناء الضفة الغربيةسفر د على تنطبق أي من هذه القيو وال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________ 

)٤٥ ( OCHA and UNRWA surveys quoted in OCHA Special Focus, - “Three years later: The 

humanitarian impact of the barrier since the International Court of Justice Opinion”, 9 July 

  .http://www.ochaopt.org/ documents/ICJ4_Special_Focus_July2007.pdf: ، متاح على2007
)٤٦ ( A/63/519.  
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وأنشئ نظام مزدوج للطرق يف أحناء الضفة الغربية، اقتصر فيه اسـتخدام الطـرق                -٢٠٣
الرئيسية على املواطنني اإلسرائيليني بصورة حصرية، بينما يكتفي الفلـسطينيون باسـتخدام            

وتشكل الطرق اليت شقتها إسرائيل يف الضفة الغربيـة       ). نوعيتهاأدىن يف   (شبكة طرق أخرى    
وُيحرم الفلـسطينيون   . شبكة تربط املستوطنات اإلسرائيلية ببعضها البعض وبإسرائيل نفسها       

وُيحظر . )٤٧( كيلومتر من الطرق داخل الضفة الغربية      ١ ٥٠٠من إمكانية الوصول إىل حوايل      
أما الطرق اليت ُيحظر اسـتخدامها بـصورة        .  الطرق على الفلسطينيني متاما السفر على هذه     

على يتعني  يف حني أن الطرق احملظورة هي تلك اليت         جزئية، فهي اليت يلزم هلا تصريح خاص،        
  .)٤٨(تصاريح على وا ليسوا من املنطقة احمللية أن حيصلممناألفراد املسافرين على هذه الطرق 

القيود على حركـة    فرض   بأكملها و  إغالق مناطق أي  ،  "غالقاإل"سياسة  وكانت    -٢٠٤
مـن  التهديدات األمنية املزعومة للمواطنني اإلسرائيليني، مسة       استنادا إىل   البضائع واألشخاص   

، وهو  ١٩٩٦ على قطاع غزة والضفة الغربية منذ عام         ةـاإلسرائيليلسيطرة  السمات املميزة ل  
ريات تدمريا اليت خلفتها تـدابري      ولعل أشد التأث  ".  على حياة الفلسطينيني   ما ترك تأثريا شديدا   

  الغربيـة  الضفةاإلغالق املشددة إمنا كانت تتمثل يف االرتفاع احلاد يف مستويات البطالة يف             
دخوال إىل قطاع غـزة     ) والبضائع(ونظرا ألن اإلغالق يقيد حركة كل الناس        . وقطاع غزة 

قدور العمال من تلك     نفسها، مل يكن مب     الغربية الضفةوخروجا منه، فضال عن احلركة داخل       
 لوزارة العمل الفلسطينية، ازدادت البطالة يف غزة        ووفقاً. املناطق الوصول إىل أماكن عملهم    

وقبل ).  الغربيةالضفة يف  املائةيف ٥٠ إىل   املائة يف ٣٠ومن  ( يف املائة    ٧٤ يف املائة إىل     ٥٠من  
 من الغـزاويني    ٢٢ ٠٠٠اإلغالق املشدد، مل يكن ميلك تصاريح بالعمل يف إسرائيل سوى           

 ." الغربيـة  الضفة من سكان    ٢٦ ٠٠٠و) ١٩٨٧ عام   ٨٠ ٠٠٠بعد أن كان عددهم يبلغ      (
 مليون دوالر يوميا بالنسبة لقطـاع غـزة         ١,٠٤وتصل اخلسائر املتكبدة نتيجة للبطالة إىل       "

 دوالر من األجور    ٢٩٠ ٠٠٠ و إسرائيل دوالر من األجور الضائعة يف       ٧٥٠ ٠٠٠ -وحده  
 فرباير/شباط ٢٥ويقدر مكتب اإلحصاءات الفلسطيين أنه من       . يف القطاعات احمللية  الضائعة  

 مليون دوالر يف شكل أجـور       ٧٨,٣  الغربية الضفة و  غزة قطاع، خسر   أبريل/نيسان ٤إىل  
 وغريها من    املتحدة األمم من وكاالت    ٤٠، حث   ٢٠٠٩ يونيه/حزيرانويف  . )٤٩("وإيرادات

ى رفع احلصار عن غزة، حيث يعتمد اجلميع على املساعدات           عل إسرائيلالوكاالت اإلنسانية   

__________ 

مـن الـشرق إىل     معظم الطرق احملظورة تضم الطريقني الرئيسيني اللذين ميتدان من الشمال إىل اجلنوب و             ) ٤٧(
وهي تقتصر على املستوطنني، وقوات األمن اإلسرائيلية، وحـاملي التـصاريح           . الغرب يف الضفة الغربية   

  .الدولية من غري الفلسطينيني، مبن فيهم املوظفون الدوليون التابعون لألمم املتحدة
)٤٨ ( A/63/519.  
)٤٩ ( Sara Roy, “Economic deterioration in the Gaza Strip”, Middle East Report, No. 200 (Summer 

  .http://www.merip.org/mer/mer200/roy.html: ، متاح على)2006
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 ١,٥اإلنسانية الدولية، وكذلك اجلزاءات العشوائية اليت تؤثر على جممل السكان البـالغ عـددهم               
  ). الفصل اخلامسانظر أيضاً ()٥٠(مليون نسمة

 فصل، يف   ١٩٩٦ وخاصة منذ عام     ، اإلسرائيلية والتدابري عدد من السياسات     يسهمو  -٢٠٥
على الرغم مـن االلتزامـات الـواردة يف         وذلك  عن الضفة الغربية،    من الناحية الفعلية    غزة  
 وحـدة   غزةقطاع و الغربية الضفةيعترب اجلانبان   "، الذي ينص على أن       أوسلو األوىل  اتاتفاق

وقد أسهم فرض اإلغالقـات     . "إقليمية واحدة ُيحافظ على سالمتها خالل الفترة االنتقالية       
، وعقب  "خطة فك االرتباط  "ومع تنفيذ   . )٥١(شددة إسهاما رئيسيا يف هذا الفصل     والقيود امل 

، أصبح فرض اإلغالق بصورة تكاد أن تكـون          غزة قطاعفرض حركة محاس سيطرهتا على      
كما أن  .  الغربية الضفةتامة يعين أنه مل يعد ممكنا إقامة أي اتصال مباشر مع الفلسطينيني من              

 الـسلطة ء يف اجمللس التشريعي الفلسطيين ومسؤولني آخـرين يف   قيام إسرائيل باعتقال أعضا   
 قد أدى إىل عجز كثري من املؤسسات عن أداء مهامها على حنو سليم، وحال دون    الفلسطينية

ويف السنوات القليلة املاضية، فُرض نظام جديد للتصاريح . عمل الفلسطينيني من املنطقتني معاً 
، حيث ميكن، دون مثل هذه التصاريح،        الغربية الضفة  على فلسطينيي غزة الذين يعيشون يف     

 الـيت   -وباإلضافة إىل ذلك، أوقفت السلطات اإلسرائيلية       . "أجانب غري قانونيني  "اعتبارهم  
 حتديث بيانات عناوين الفلسطينيني الذين انتقلوا من غزة إىل          -تتحكم يف سجالت السكان     

نوان املسجل للشخص، وهو ما يتيح إلسـرائيل        ويستند النظام اجلديد إىل الع    .  الغربية الضفة
.  الغربيـة  الضفةيني الذين توجد عناوينهم املسجلة يف غزة من االنتقال إىل           ـع الفلسطين ـمن

 الـضفة كما حيّول هذا اإلجراء، بأثر رجعي، كثريا من الفلسطينيني الذين يعيشون بالفعل يف     
سات أثرا مدمرا على كثري من األسر اليت        وتركت هذه السيا  .  إىل مقيمني غري قانونيني    الغربية

إىل االنتقـال إىل     يضطر أفرادها بالفعل إىل العيش بصورة منفصلة عن بعضهم الـبعض، أو           
. )٥٢( إذا ما أرادوا العيش معـاً       الغربية الضفة مع عدم توفر أي إمكانية للعودة إىل          غزة قطاع

ة على فصل وعـزل الفلـسطينيني يف        وال تقتصر التدابري البريوقراطية واللوجستية اإلسرائيلي     
األرض احملتلة عن أسرهم يف إسرائيل، بل وتفصل أيضا الفلسطينيني املقيمني يف القدس عـن               

  .)٥٣( والقدس الغربيةالضفةاملوجودين يف بقية األرض، وتفصل بني الغزاويني وسكان 

__________ 

 " ووكاالت املعونات تدعو إىل إهناء احلصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عامني علـى غـزة                املتحدة األمم" ) ٥٠(
 :، متاح على الرابط التايل)٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٧(

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=31174&Cr=gaza&Cr1.  
، " هو واحد من أعظـم اجنـازات الـسياسة اإلسـرائيلية            الغربية الضفة متاما عن     غزة قطاعإن فصل   " ) ٥١(

: ، متـاح علـى الـرابط التـايل       )٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  ٢٠ ("اجناز إسـرائيلي  "أمرية هاس،    :ظران
http://www.bitterlemons.org/previous/bl200409ed15.html#isr2.  

)٥٢ ( B’Tselem and Hamoked, “Separated entities - Israel divides Palestinian population of West 

Bank and Gaza Strip”متاح على ،: 
http://www.btselem.org/Download/200809_Separated%20Entities_Eng.pdf.  

  .كرهأمرية هاس، مرجع سبق ذ ) ٥٣(
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تلـة منـذ    طبق إسرائيل قوانينها احمللية يف مجيـع أحنـاء األرض الفلـسطينية احمل            ت  -٢٠٦
 ومن أبرز   .)٥٤( القانون اإلنساين الدويل   اليت يفرضها  احملظوراتعلى الرغم من    ،  ١٩٦٧ عام

األوامر العسكرية، وما يتصل    الستعاضة عنها ب  واالقائمة  قوانني التخطيط والبناء    األمثلة إلغاء   
إسـناد   سرائيلية، مـع  اإلملؤسسات  إىل ا  من نقل السلطات املدنية من السلطات احمللية         ذلكب

تطبيق القـوانني احملليـة     أدى  و .)٥٥( القادة العسكريني  إىل يف هناية املطاف     السلطة التقديرية 
اإلسرائيلية إىل التمييز املؤسسي ضد الفلـسطينيني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة لـصاحل               

تميـزة  املفوائد  وتنبع ال . املواطنني اإلسرائيليني وغريهم على حد سواء     من  املستوطنني اليهود،   
حلالة املدنية يف إسرائيل يف إطار النظام القانوين احمللـي          ازدواجية ا ليهود من   اليت تقتصر على ا   

أو من عـرق    املنحدرين  شخاص  لأل" تكفل، واليت   "ةيهوديالاجلنسية  "على أساس   الذي يقوم   
 ، األراضـي  لغال اسـت  ت يف جمـاال   ال سـيما  ، و  أعلى  وامتيازات اًحقوق )٥٦("يهوديأصل  

 الـذي تؤكـده    على النحو  واحلصول على املوارد الطبيعية،      ، واهلجرة ، والتنمية ،نواإلسكا
 الفلسطينية  األرضاإلجراءات اإلدارية السكان األصليني يف       وتصف   .)٥٧(التشريعات الرئيسية 

 أجزاء كـبرية مـن األرض       يفالبناء  عليهم  حظر  ، وبالتايل يُ  "أشخاص أجانب " ماحملتلة بأهن 
  .)٥٨("أراضي الدولة"ل بوصفها  حكومة إسرائيحددهتا
وكان النظام املزدوج لألحوال املدنية مبوجب القانون اإلسـرائيلي، الـذي حيـايب               -٢٠٧

، من دواعي القلق يف إطـار العهـد         "اجلنسية اإلسرائيلية " أكثر ممن حيملون     "الرعايا اليهود "
ا يتصل بأشكال التمييز    الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة فيم       

الوكالة /املنظمة الصهيونية العاملية  (اليت ُتمارس من خالل الوكاالت شبه احلكومية يف إسرائيل          
، اليت هتيمن على جماالت استغالل األراضي،       )اليهودية والصندوق القومي اليهودي وفروعهما    

__________ 

  ).٤٣املادة (قواعد الهاي  ) ٥٤(
، الفقـرة   )٤١٨رقـم   ) (يهودا والـسامرة  (اين  ـرى واملب ـط البلدات والق  ـق بتخطي ـر املتعل ـاألم ) ٥٥(

٨.Order regarding the Towns, Villages and Buildings Planning Law (Judea and Samaria) (No. 

418), 5731-1971 (QMZM 5732 1000; 5736 1422, 1494; 5741 246; 5742 718, 872; 5743, No. 

57, at 50; 5744, No. 66, at 30), para. 8.  
  ).ج(٣الصندوق الوطين اليهودي، مذكرة االنتساب، املادة  ) ٥٦(
، ُتكفـل حقـوق     )باعتبارها أمرا متميزا عن اجلنسية اإلسرائيلية      ("القومية اليهودية "بالنسبة ملن حيملون     ) ٥٧(

، فضال عن جماالت تنمية     )١٩٥٠(قانون اهلجرة   :  القانون األساسي  وامتيازات خاصة يف اهلجرة مبوجب    
  ).١٩٦٠ ("أراضي إسرائيل": املوارد الطبيعية واحلصول عليها مبوجب القانون األساسي

شـخص  ) ب(مواطن إسرائيلي؛   ) أ: (ُيعرف الشخص األجنيب بأنه من ال يدخل يف أي من الفئات التالية            ) ٥٨(
شخص حيق له التمتع مبركز املهـاجر       ) ج(قانون العودة؛   : نون األساسي مبوجب القا ) إىل إسرائيل (هاجر  

شركة خاضعة لـسيطرة شـخص مـن        ) د(مبوجب قانون العودة؛ أي يهودي حبكم األصل أو الديانة؛          
  ).ج(أو ) ب(أو ) أ(الفئات 
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  قد ة واالجتماعية والثقافية  املعنية باحلقوق االقتصادي  كما أن اللجنة    . )٥٩(واإلسكان، والتنمية 
 متميزة عن اجلنسية اإلسرائيلية إمنا يكرس التمييز املؤسـسي        "قومية يهودية "أقرت بأن تطبيق    

  .)٦٠(الذي يضر جبميع الفلسطينيني، وخباصة الالجئني
 سياسـة  الضوء علـى  جلنة القضاء على التمييز العنصري      سلطت،  ٢٠٠٧يف عام   و  -٢٠٨

لطات اإلسرائيلية على السكان الفلسطينيني يف األرض الفلـسطينية    تفرضها الس  أخرىمتييزية  
حمرومـون مـن مركـز       ملكنه (إسرائيليني عن أولئك الذين يعتربون مواطنني       احملتلة، فضالً 

 ادرـ الص ")تـ املؤق األمر(املواطنة والدخول إىل إسرائيل     قانون  " ف .)٦١() القانوين "جلنسيةا"
 احلصول علـى  إمكانية   سكان األرض الفلسطينية احملتلة    على حيظر ٢٠٠٣مايو  /أيار ٣١يف  

. املواطنة اإلسرائيلية وتصاريح اإلقامة يف إسرائيل، مبا يف ذلك عن طريق مجع مشل األسـرة              
 غري متناسب على املواطنني مـن عـرب     ا أثر تتركالحظت اللجنة أن مثل هذه اإلجراءات       و

طينية احملتلة، ويرغبون يف العيش سويا مع      إسرائيل الذين يتزوجون من فلسطينيي األرض الفلس      
ضمان سالمة  يف  لدولة الطرف   ل اهلدف املشروع    ت اللجنة بينما الحظ و. عائالهتم يف إسرائيل  

، وتوسيع نطاقها   "املؤقتة"ذه التدابري   هل التجديد املنتظم أعربت عن قلقها إزاء     فإهنا  مواطنيها،  
  .)٦٢("الدول املعادية"مواطين لتسري على 

يف وقت  فلسطيين   ٧٥٠ ٠٠٠ حوايل حكومة إسرائيل احتجزت  ،  ١٩٦٧منذ عام   و  -٢٠٩
 ٨ ١٠٠هناك حاليا ما يقـرب مـن        و.  ملنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية    ، وفقاً أو آخر 

__________ 

قانون ‘أن  بقلق شديد   "، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ١٩٩٨يف عام    ) ٥٩(
 يأذن للمنظمة الصهيونية العاملية والوكالة اليهودية وفروعها، مبا فيهـا الـصندوق             ١٩٥٢لعام  ‘ الوضع

القومي اليهودي، بالسيطرة على معظم األراضي يف إسرائيل، ألن هذه املؤسسات مسجلة ملنفعة اليهـود               
تلكات الفلسطينية علـى نطـاق      وترى اللجنة أن مصادرة الدولة لألراضي واملم      [...] على وجه احلصر    

واسع وبشكل منهجي وحتويل هذه املمتلكات إىل تلك الوكاالت يعترب شكال مؤسـسيا مـن أشـكال      
وبالتايل، فإن  . التمييز ألن هذه الوكاالت حبكم تعريفها متنع استخدام هذه املمتلكات من قبل غري اليهود             

  ).١١، الفقرة E/C.12/1/Add.27 ("عهدهذه املمارسات تشكل خرقا اللتزامات إسرائيل مبوجب ال
، ٢٠٠٣يف االستعراض الذي أجرته اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة عـام                 ) ٦٠(

اليت تعد أساساً ملعاملة تفضيلية تقتصر علـى        ‘ القومية اليهودية ‘وضع  " بقلق شديد    الحظت اللجنة أيضاً  
نون العودة اإلسـرائيلي، الـذي ميـنحهم تلقائيـاً اجلنـسية            األشخاص من القومية اليهودية مبوجب قا     

واستحقاقات مالية حكومية، األمر الذي تترتب عليه عملياً معاملة متييزية ضد غري اليهـود، وال سـيما                 
  ).١٨، الفقرة E/C.12/1/Add.90. ("الالجئني الفلسطينيني

، إىل أن املـواطنني العـرب       ٢٠٠٠ي جلنة عينتها حكومة إسرائيل عـام        ـ، وه Or "أور"خلصت جلنة    ) ٦١(
يعانون من التمييز يف إسرائيل، ووجهت انتقادات إىل احلكومة إلخفاقها يف إيـالء االهتمـام العـادل                 

 :انظر التقرير الكامل للجنة علـى الـرابط التـايل   . واملتساوي الحتياجات املواطنني العرب يف إسرائيل

http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm) بالعربية.(  
)٦٢ ( CERD/C/ISR/CO/13.  
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 .)٦٣(إداريا من املعتقلني    ٥٥٠سجني فلسطيين يف السجون واملعتقالت اإلسرائيلية، منهم حنو         
إداري ولـيس   أمر   به مبوجب    ويؤذنن هتمة أو حماكمة،     االعتقال اإلداري هو اعتقال بدو    و

أوضاع الفلسطينيني يف املعتقالت اإلسرائيلية موضع انتقادات دوليـة         وكانت  .  قضائي حبكم
ميكـن  وال  . لتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة     تعرضهم ل خاوف من   امل مشلت،  واسعة
انظـر الفـصل احلـادي      (جة األوىل    من الدر  لألقارب إال املعتقلني الفلسطينيني عادة     زيارة

 قطـاع غـزة يف      علـى الكامل  ب محاس   سيطرة حركة يف أعقاب   وومع ذلك،   ). نيوالعشر
، أوقفت السلطات اإلسرائيلية زيارات أفراد األسر املسافرين من قطاع          ٢٠٠٧ هيوني/حزيران

من االتـصال   من املعتقلني ٩٠٠ أكثر من مما حرم املعتقلني الفلسطينيني يف إسرائيل،  إىلغزة  
 .)٦٤(بذويهماملباشر 

  اهلياكل السياسية واإلدارية ذات الصلة يف قطاع غزة والضفة الغربية  -جيم   
ـ           -٢١٠  هيئـة   واجمللس التشريعي الفلسطيين هو السلطة التشريعية للسلطة الفلسطينية، وه

ربيـة   دائرة انتخابية يف الضفة الغ     ١٦ من   ني عضوا منتخب  ١٣٢ تضم جملس واحد    برملانية من 
.  عضواً ٨٨ يضمعادية أربع سنوات،    ال تهدورمتتد  تكوينه األول، الذي    وكان  . وقطاع غزة 

 حتـت إشـراف   ١٩٩٦ أول انتخابات فلسطينية يف عـام    أجريت التفاقات أوسلو،    وفقاًو
الندالع  اجلولة الثانية من االنتخابات املقررة نتيجة        مل تتم ،  ٢٠٠٠يف عام   و. مراقبني دوليني 

وأسفرت .  االنتخابات العامة الثانية   أجريت،  ٢٠٠٦ يناير/يف كانون الثاين  و. الثانيةالنتفاضة  ا
 أيامبعد  و،  يونيه/ حزيران ٢٩ويف  . غلبية باأل )٦٥(قائمة التغيري واإلصالح  فوز  االنتخابات عن   

 يف الضفة الغربية مثانية     اإلسرائيليةليط، اعتقلت القوات املسلحة     امن خطف اجلندي جلعاد ش    
مل يتمكن   و .)٦٦( من أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين     ٢٦ احلكومة الفلسطينية و     وزراء يف 

 يتسىن لهيعين أنه ال كان استمرار اعتقال أعضائه حيث أن  ،  ذلك احلني اجمللس من العمل منذ     
  . الالزم النعقادهحتقيق النصاب القانوين

ر مؤقـت للـسلطة     كون مبثابـة دسـتو    يالقانون األساسي الفلسطيين ل   ضع  ُووقد    -٢١١
أقـر اجمللـس    و.  إقامة دولة فلسطينية مستقلة ووضع دستور دائم لفلسطني        حلنيالفلسطينية  

 وصـادق عليـه رئـيس الـسلطة         ،١٩٩٧التشريعي الفلسطيين القانون األساسي يف عام       
، مت تغيري النظـام الـسياسي   ٢٠٠٣  عامفيف: مت تعديله مرتنيو. ٢٠٠٢الفلسطينية يف عام    

__________ 

شـهادة الـسيدة سـحر      ). ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٧(جلسات االستماع العلنية اليت عقدهتا البعثة، جنيف         ) ٦٣(
 /http://webcast.un.org/ramgen:تـايل ، وهي متوفرة على الـرابط ال "مؤسسة الضمري"فرانسيس، مديرة 

ondemand/conferences/unhrc/gaza/gaza090707am1-eng.rm?start=00:00:00&end=00:47:46.  
)٦٤ (  A/63/518.  
  .اسم القائمة اليت خاض ممثلو حركة محاس االنتخابات ضمنها  ) ٦٥(
  .انظر الفصل احلادي والعشرين ) ٦٦(
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، مت تعديله ليتوافق مع قانون االنتخابات       ٢٠٠٥يف عام   ورئيس الوزراء،   صب  الستحداث من 
 من قرون   من بينها ما تبقى   يضم النظام القانوين جمموعة من القوانني واملراسيم         و .)٦٧(اجلديد
قطاع  يف (يةومصر) يف الضفة الغربية( عثمانية وبريطانية وأردنية -من قوانني ومراسيم سابقة 
قرهـا  أ املراسيم الرئاسية والقوانني الـيت       سنتهاالتشريعات اليت   فضال عن    - ةوإسرائيلي) غزة

  .)٦٨(اجمللس التشريعي الفلسطيين
اليت تنظر ، اجلزئيةاكم من احملوالية السلطة الفلسطينية، يتألف نظام احملاكم     إطار  يف  و  -٢١٢

 ضـد   املقدمـة الطعون   اجلرائم األكثر خطورة و    اليت تنظر يف  ،  االبتدائيةاكم  واحملاجلنح؛  يف  
 وحماكم االستئناف، اليت تنظر يف الطعون املقدمة ضد االبتدائية؛اكم احملاألحكام اليت تصدرها    

. لالستئناف واحملكمة العليا، اليت توفر أعلى مستوى        ؛األحكام الصادرة عن احملاكم االبتدائية    
ـ   العليا حملاكمة جرائم     اجلنايات حمكمة   ٢٠٠٦أنشئت يف عام    و  القتـل واخلطـف     لمن قبي

احملـاكم  وختـتص   . األمن القومي وجرائم املساس ب  ما يسمى جرائم الشرف     وواالغتصاب،  
  العقوبات قانونوهي تطبق    ،العسكرية بالنظر يف القضايا اليت يتورط فيها أفراد قوات األمن         

النائب العام وأعـضاء    ويقوم  . ١٩٧٩منظمة التحرير الفلسطينية يف عام       الصادر عن    الثوري
 ،حتجازال ا مدى قانونية  على   واإلشراف،  هاوحماكمة مرتكبي  التحقيق يف اجلرائم  بالنيابة العامة   

قضاة من قبل جملـس القـضاء       ال العام و  ويتم تعيني النائب  . احملتجزينوالتحقيق يف شكاوى    
 .)٦٩( الـسلطة الفلـسطينية    الذي يعينه مع ذلك رئيس    يرأسه رئيس احملكمة العليا،     واألعلى،  

علـى حنـو     سلطات غزة هيكلة اجلهاز القضائي       أعادت،  ٢٠٠٧ هيوني/رانـزيذ ح ـمنو
 بنـاء علـى   املوظفني الذين تركوا وظـائفهم      ولالستعاضة عن   . لقوانني الفلسطينية خيالف ا 

 إىلعمومـا    يفتقرون   سلطات غزة قضاة ومدعني عامني    عينت  تعليمات السلطة الفلسطينية،    
  .)٧٠(يةاخلربة واالستقالل

 من رجال الشرطة الفلسطينية ١٢ ٦٠٠، كان هناك حنو ٢٠٠٧يونيه /زيرانقبل ح و  -٢١٣
كانت الشرطة املدنيـة    و. قيادة موحدة ل خيضعون يف الضفة الغربية     ٦ ٥٠٠يف قطاع غزة و   

 مقـراً   أيضاًكان يف رام اهللا، ها مركزمبا في (مراكز للشرطة ١٠ من انطالقاالفلسطينية تعمل   
بيانات رمسية ال تتوفر   الكامل على قطاع غزة،     ب حركة محاس    طرةسيبعد  و).  املركزية هتالقياد

 مرفقا من مرافـق الـشرطة،       ٧٨ للضفة الغربية، حيث يوجد      إال بالنسبة عن أعداد الشرطة    
 النظام العام، والسجون ومراكـز      وجممعات،  واألقسام واملخافر ،  مراكز الشرطة يف ذلك    مبا

__________ 

  .http://www.palestinianbasiclaw.org: القانون األساسي الفلسطيين ) ٦٧(
)٦٨ ( Amnesty International, “Occupied Palestinian Territories torn apart by factional strife”, available at: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE21/020/2007/en/dom-MDE210202007en.html.  
  . املرجع نفسه ) ٦٩(
)٧٠ ( Human Rights Watch, Internal Fight: Palestinian Abuses in Gaza and the West Bank (July 

2008), available at: http://www.hrw.org/en/reports/2008/07/29/internal-fight-0.  
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 املباحـث  وشـرطة    ، وشرطة السياحة  ،حلدود ومراكز شرطة ا   ،االحتجاز، ومراكز التدريب  
  .)٧١( وشرطة املرور،اجلنائية
، الـوطين األمـن   :  ثالثة فروع  يف قوات األمن املختلفة     مت إدماج  ،٢٠٠٥يف عام   و  -٢١٤

وتضم املخابرات  . منها العديد من القوات   كل  اليت يضم   برات العامة،   اخ وامل ،األمن الداخلي 
رئـيس  لـسيطرة   وختضع مباشرة    والشرطة العسكرية،    املخابرات العسكرية كال من   العامة  

األمن الوطين واألمن   ويتبع  . ١٧القوة  /األمن الرئاسي  شأهنا يف ذلك شأن   لسلطة الفلسطينية،   ا
هـو   والداخلية، على التوايل، ولكن رئيس السلطة الفلسطينية         طين الو األمن وزيريالداخلي  

 يف ذلـك   محاس   املنتمي حلركة الداخلية   وزير   أنشأ،  ٢٠٠٦يف عام   و. الذي يعني رئيسيهما  
 .)٧٢( حركة محاس  وأنصارالقوة التنفيذية، وتتكون أساسا من أعضاء كتائب القسام         الوقت  
األمنية أصبحت التنظيمات   ،  ٢٠٠٧ هيوني/ يف حزيران  ا محاس سيطرهت  حركةفرضت   أن   وبعد

. )٧٣(يةاألمنا من املهام    غريهالنظام و حفظ  القانون و التابعة للحركة هي اليت تتوىل مهام إنفاذ        
ديدة لتحل حمل قـوات أمـن       اجلليات  اآليئات أو   اهلسلسلة من   إنشاء  وأعلنت سلطات غزة    

 القضائية اليت رفضت العمل حتت مظلة حكومة حركة محاس          االسلطة الفلسطينية ومؤسساهت  
حيـث   قوة األمن الداخلي     أنشئت،  ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول  و .)٧٤(هاأو جنبا إىل جنب مع    

حلـت حركـة    ،  ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول يف  و.  معظم أفرادها من كتائب القسام     اءج
كل من قوة األمن الداخلي والشرطة      و. استيعاب أفرادها يف الشرطة   مت  محاس القوة التنفيذية و   

  .)انظر الفصل العاشر( )٧٥(وزير الداخليةتتبعان 
 أو جمموعات مـسلحة     ةمسلحلديها أجنحة   معظم األحزاب السياسية الفلسطينية     و  -٢١٥

اجلنـاح  وهي  ،  األقصى كتائب شهداء    اعات املسلحة مه  ااجلماثنتني من   وأكرب   .)٧٦(تابعة هلا 
وقـد تأسـست   .  اجلناح املسلح حلركة محـاس  وهي  القسام، وكتائباملسلح حلركة فتح،    

لتابعة  أعضاء يف قوات األمن ا     ومن بينهم  ناشطي حركة فتح،     على يد  األقصىكتائب شهداء   
ـ  ،كتائب القسام أما  . سلطة الفلسطينية، بعد وقت قصري من اندالع االنتفاضة الثانية        لل تم ف

__________ 

: ، متاح على الـرابط التـايل      )٢٠٠٨(ألورويب إىل األراضي الفلسطينية     بعثة الشرطة املوفدة من االحتاد ا      ) ٧١(
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EUPOL%20COPPS%20booklet.pdf.  

  .انظر الفصل السابع ) ٧٢(
)٧٣ ( Central Intelligence Agency, The World Fact Book 2009 (Gaza Strip)  متاح على الـرابط التـايل ، :

https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/gz.html.  
)٧٤ ( Amnesty International, “Occupied Palestinian Territories torn apart….  
)٧٥ ( Human Rights Watch, Internal Fight….  
األجنحة املسلحة حلركة اجلهاد اإلسالمي، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، واجلبهة الدميقراطية لتحريـر              ) ٧٦(

  .وهناك أيضا مجاعات منشقة أصغر حجما. فلسطني
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ة ـ املقاومـة املـسلح    هـو  املعلن   هاهدفو أوائل التسعينات من القرن املاضي،    تأسيسها يف   
  .)٧٧(لالحتالل اإلسرائيلي

  اهلياكل السياسية واإلدارية ذات الصلة يف إسرائيل  -دال   
شريف وهو منصب    ، مقعدا الرئيس  ١٢٠الكنيست املؤلف من    ينتخب  ،  إسرائيليف    -٢١٦
رئيس الوزراء زعيم أكرب وعادة ما يكون   .  ملدة سبع سنوات غري قابلة للتجديد      ، حد كبري  إىل

التمثيل النسيب عن طريـق القـوائم       بي ينتخب أعضاؤه    ذحزب أو ائتالف يف الكنيست، ال     
العمل مـن يـسار     حزب   الثالثة الرئيسية هي     واألحزاب.  مدهتا أربع سنوات   لفترةاحلزبية  
  .)٧٨( وحزب الليكود اليميين،دميا لتيار الوسطا وحزب ك،الوسط
عادة ما   -  الكنيست من أعضاء الرئيس عضوا   يكلف   االنتخابات التشريعية،    وعقب  -٢١٧
  .همة تشكيل حكومة ائتالفيةمب - األحزاب زعيم أكرب يكون
 من خالل لدستور يتم الوفاء هبا     ا وبعض وظائف    ؛ي دستور رمس  وليس لدى إسرائيل    -٢١٨

 ،)الكنيـست ( الربملـان  الصادرة عـن ، والقوانني األساسية   )١٩٤٨ ( الدولة إعالن تأسيس 
  .وقانون اجلنسية اإلسرائيلية

 املختصة بنظـر  حماكم الدرجة األوىل    وهي  ،  الصلححماكم  من  ويتألف نظام احملاكم      -٢١٩
نظر يف  وهي حماكم الدرجة األوىل املختصة بـال      ،  املركزيةاحملاكم  و؛  املسائل اجلنائية واملدنية  
اليت ُيعاقب عليها باإلعدام أو بالسجن ملدة تزيد على سبع سـنوات            اجلرائم األكثر خطورة    

واحملكمة العليـا،    ؛اجلزئية احملاكم   الصادرة عن األحكام  وهي تعمل كمحاكم استئناف ضد      
 مباشرة من   املقدمةلتماسات  وتنظر احملكمة العليا يف اال     .)٧٩(وهي أعلى هيئة قضائية يف البلد     

الفلسطينيني املقـيمني يف الـضفة      بكما أهنا تنظر يف القضايا املتصلة       . املواطنني اإلسرائيليني 
املتـهمني  فلسطينيني  الدنيني   غري أن امل   .)٨٠(اإلدارية العليا كمة  احمل بصفتهاالغربية وقطاع غزة    

__________ 

)٧٧ ( Amnesty International, “Occupied Palestinian Territories torn apart.  
)٧٨ ( Freedom House. Country report: Israel (2009)متاح على ،: 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&country=7630&year=2009.  
 /The State of Israel - The Judicial Authority, http://elyon1.court.gov.ilمتــاح علــى املوقــع ) ٧٩(

eng/home/index.html.  
ا بصفتها حمكمة الدرجة األوىل أساسـا       إن احملكمة العليا، باعتبارها حمكمة العدل العليا، تصدر أحكامه        " ) ٨٠(

قرارات احلكومة، وقرارات الـسلطات     : يف املسائل املتعلقة بقانونية القرارات الصادرة عن سلطات الدولة        
وهي تبت يف املسائل اليت تـرى       . احمللية وغريها من اهليئات، والقائمني على املهام العامة مبوجب القانون         

تصحيحي أو جربي حتقيقا للعدالة، واليت ال تـدخل ضـمن اختـصاص           من الضروري فيها اختاذ إجراء      
، علـى املوقـع   The State of Israel - Judicial Authority (The Supreme Court): انظر". أخرى حمكمة
  .http://elyon1.court.gov.il/eng/rashut/maarechet.html: التايل
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ـ  عادة ما ُيحـاكمون    من اجلرائم اجلنائية،     لك ذ  وغري تتصل باألمن  جبرائم ـ  أم م ـام احملاك
 احملـاكم   على قضية ٢٠٠ ٠٠٠أكثر من   ُعرض  ،  ١٩٦٧منذ عام   و. العسكرية اإلسرائيلية 

 وإصدار األحكـام   املدنيني الفلسطينيني    مبحاكمة السلطات العسكرية     تقوم العسكرية، حيث 
 عليهم بالسجن من قبـل      حمكومسرائيل  حوايل نصف السجناء احملتجزين حاليا يف إ      و. عليهم
  .)٨١(عسكرية حماكم
كافحة اجلرمية ومراقبة حركـة املـرور       مكلفة مب الشرطة اإلسرائيلية هي قوة مدنية      و  -٢٢٠

، اإلسرائيليةلشرطة  ل اجلناح العسكري    يهف ،شرطة احلدود أما  . واحلفاظ على السالمة العامة   
  .كافحة الشغبملوحدات وب كافحة اإلرهاوحدات مل ووحدات مقاتلة وهي تضم

 ،القوات البحرية اإلسرائيلية  و،  اإلسرائيليةهي قوات الدفاع    القوات املسلحة   فروع  و  -٢٢١
الـذي   العامـة    األركان رئيس   ة اإلسرائيلي ويرأس القوات املسلحة  . وسالح اجلو اإلسرائيلي  

: مناطقت أربع    اجليش اإلسرائيلي من قيادا    هيكليتألف  و.  وزير الدفاع   أمام يكون مسؤوالً 
قيادة ) د (؛قيادة املنطقة اجلنوبية  ) ج(املركزية؛  املنطقة  قيادة  ) ب (؛قيادة املنطقة الشمالية  ) أ(

كـان  الذي   -منسق األنشطة احلكومية يف األراضي الفلسطينية       أما مكتب   . اجلبهة الداخلية 
 تتـوىل إدارة   ائيليةاإلسر وحدة يف وزارة الدفاع      فهو - "اإلدارة املدنية " باسم   من قبل عرف  ي

  .مناطق يف الضفة الغربية والتنسيق مع املنظمات الدولية العاملة يف الضفة الغربية وقطاع غزة
 والعمليـات اخلاصـة     املخـابرات معهـد   ) أ: (أجهزة املخابرات اإلسرائيلية هي   و  -٢٢٢

 األمـن أو من جهـاز     ) سابقا جهاز األمن العام   (وكالة األمن اإلسرائيلية    ) ب (؛)املوساد(
  ).أمان( جهاز االستخبارات العسكرية )ج (؛)الشني بيت أو الشاباك (اإلسرائيليالداخلي 

 /حزيـران  ١٨ يف   "وقف إطالق النار  "األحداث اليت وقعت فيما بني        - ثالثاً  
 بني إسرائيل وسلطات غزة وبدء العمليات العـسكرية         ٢٠٠٨ يونيه
   ٢٠٠٨ ديسمرب/ األولكانون ٢٧ية يف غزة يف سرائيلاإل

 أن تركز يف املقام     ، من أجل تنفيذ واليتها    ،قررت البعثة مثلما ورد يف الفصل األول،        -٢٢٣
 ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٩ منذ   وقعتالظروف اليت   أو  األعمال  أو  األول على األحداث    

تبعا لذلك،  و.  وحركة محاس  إسرائيل النار بني حكومة     إلطالقعندما مت االتفاق على وقف      
 فيها العمليات العسكرية    دارتالبيئة اليت   وللتعرف على   سواء يف إطار واليتها     ،  قامت البعثة 
 أهنا قـد    أفيدوقف إطالق النار اليت     بصلة  ت احلوادث امل  باستعراض ، يف قطاع غزة   اإلسرائيلية

__________ 

 Yesh Din - Volunteers for Human Rights, Backyard Proceedings: The Implementation ofانظـر  ) ٨١(

Due Process Rights in the Military Courts in the Occupied Territories (December 2007)  متـاح ،
  .http://www.yesh-din.org/site/images/BackyardProceedingsEng.pdf: على
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ومت .  يف قطاع غزةاإلسرائيلية وبدء العمليات العسكرية ٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٩وقعت بني 
الزمين، يف املقام األول مـن      واملسجلة حسب ترتيبها    ذه احلوادث،   هب املتعلقةعلومات  مجع امل 

  .)٨٢(الفترة  ال متثل مجيع احلوادث اليت وقعت خالل هذهاليت قد، وة اجلمهورلعاماملتاحة وثائق ال
وقفا إلطـالق   ، أعلنت سلطات غزة وإسرائيل      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ يوم   ويف  -٢٢٤
دخل وقف إطالق النار حيـز     و .)٨٣( اتفاق توسطت فيه مصر     خالل منشهر  أ ستة   ملدة النار

  .)٨٤(٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩  يوم صباحالسادسة منالتنفيذ يف الساعة 
 يف أية وثيقة خطية رمسية، ووفقا لتحليل         النار إطالقشروط اتفاق وقف    ومل ُتسجل     -٢٢٥

التفـاق بـصورة    كانت تفهم شروط ا    وإسرائيلسلطات غزة   كال من   مؤخرا، فإن   أجري  
 ووفقا للمعلومات اليت أفاد هبا مكتب تنسيق الشؤون         .)٨٥( عن األخرى   اختالفا كبريا  ختتلف

اإلنسانية، فإن االتفاق تضمن التزاما من جانب سلطات غزة بوقف هجمـات اجلماعـات              
.  بوقف عملياهتا العسكرية يف غزة     إسرائيلاملسلحة الفلسطينية على الفور والتزاما من جانب        

 وافقت على ختفيف احلصار الذي تفرضه على غزة، ورفع احلظر الذي            إسرائيلا أفيد بأن    كم
ووفقا ملصادر مصرية نقلـت عنـها       . )٨٦(تفرضه على استرياد عدد كبري من السلع تدرجييا       

__________ 

، إسـرائيل تشمل املصادر البيانات العلنية الصادرة عن سلطات غزة، واجلماعات املسلحة الفلـسطينية، و          ) ٨٢(
  .ط اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، ووسائ املتحدةاألمموتقارير 

  ."اهلدوء" و"اهلدوء األمين"كما يشار إليه باعتباره . "فترة هتدئة"ُوصف وقف إطالق النار رمسيا بأنه  ) ٨٣(
 صـادر  ،٢٠٠٨ ونيهي/حزيران ١٨تعليق رئيس الوزراء أوملرت على التهدئة يف اجلنوب، بالغ صحفي،            ) ٨٤(

 http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Archive/Press:ايلـمكتب رئيس الوزراء، متوفر على الرابط الت عن

+Releases/2008/06/spokecalm180608.htm؛ Al Ahram Weekly, “Calm for now”, 19 June 2008, ،
 التهدئة مثـرة  : محاس"، وصحيفة فلسطني،    http://weekly.ahram.org.eg/2008/902/eg2.htm: متاح على 

: ، متــاح علــى ٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ١٨، "صــمود ومقاومــة الفــصائل وتوفقهــا   
http://www.felesteen.ps/file/pdf/2008/06/18/1.pdf    ،ترحيـب   التهدئة بدأت اليوم وسـط    "، وصحيفة فلسطني

. http://www.felesteen.ps/file/pdf/2008/06/19/1.pdf: ، متـاح علـى    ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٩،  "دويل وشعيب 
  .انظر الفصل الثاين

 International Crisis Group, “Ending the war in Gaza”, Middle East Briefing No. 26, 5انظـر  ) ٨٥(

January 2009, p. 3متــاح علــى ،:http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east_ 

north_africa/arab_israeli_conflict/ b26_ending_the_war_in_gaza.pdf.  
)٨٦ ( OCHA, Protection of Civilians Weekly Report (18-24 June 2008)ــى ــاح علـ :  متـ

http://www.ochaopt.org/documents/Weekly_Briefing_Notes_265_English.pdf ؛ انظر أيضا“Ending 

the war…”, يف السادسة من صـباح يـوم   ( ساعة ٧٢، اليت تالحظ أيضا أنه كان مقررا فتح املعابر بعد
 يوليـه /متوز ١ يف املائة إىل غزة، وأنه يف        ٣٠للسماح مبرور سلع أكثر بنسبة      ) ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٢

 أنه فيما يتعلق بنقـل      وتفهم البعثة ). ١احلاشية  (، ستفتح كل املعابر للسماح بنقل السلع إىل غزة          ٢٠٠٨
  .يشمل االتفاق أي مواد ميكن أن تستخدم يف صنع املتفجرات أو القذائف السلع، ال
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International Crisis Groupجمموعة األزمات الدولية    
كان مقررا أن يبدأ اجلانبان بعـد       ،  )٨٧(

  . األسرى وفتح معرب رفحوضات لتبادلثالثة أسابيع مفا
 غري أن األنباء أفادت أنأرض قطاع غزة فقط،    ب ما يتعلق    يقتصر على التفاق  ا وكان  -٢٢٦
انقضاء األشهر   النار ليشمل الضفة الغربية بعد       إطالقعمل على توسيع وقف     تعهدت بال مصر  

  .)٨٨( النارإطالقستة األويل لوقف ال
، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٣وقف إطالق النار يف     بصلة  تملاحلادثة األوىل ا  ووقعت    -٢٢٧
 ون اإلسـرائيلي اجلنـود عندما قام    يف السابعة والستني من العمر        مدين فلسطيين  ما أصيب عند

فتح النار على جمموعة مـن      ب بلدة بيت الهيا      من غريبالشمال  ال  إىل  على احلدود  وناملتمركز
يونيه، / حزيران ٢٣يف   و .القرب من احلدود   ب حطب للوقود  مجع   وناولكانوا حي الفلسطينيني  

قرب معرب ناحال عـوز     إحدامها   سقطت   ،قذيفيت هاون من وسط غزة    أفادت األنباء إطالق    
  .)٨٩(ع إصاباتوقُيبلغ عن و ومل ؛ يف صحراء النقببينما سقطت األخرى

لقمـح  نقل ا تح ملدة أربعة أيام حزام       فُ ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤ و ١٨بني  وفيما    -٢٢٨
مجيـع الـواردات    يف وجـه     اغلقظل م  لكنه   ،)املنطار( معرب كارين    يفعالف احليوانات   وأ

 الدبلوماسـيني   مبـرور ز مفتوحا ملدة ستة أيام للسماح       تريإمعرب  وظل  . والصادرات األخرى 
مكتـب  وأوضح  .  احلرجة الطبية واحلاالت   يةاإلنساناملساعدات  يف جمال   الدوليني  والعاملني  

معرب وفُتح . ورر الفلسطينيني باملاألعمالكبار رجال ل ه ُسمح أيضانية أنتنسيق الشؤون اإلنسا 
 ا معربظل، يف حني ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤صوفا ملدة مخسة أيام خالل األسبوع املنتهي يف 

 خـالل كانت مفتوحة   ، ف ناحال عوز وقود  خطوط أنابيب   أما  . ني ورفح مغلق  كرم أبو سامل  
  .)٩٠(ةستة املقررالأيام التشغيل 

 سقطت قذيفـة  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤بعد وقت قصري من منتصف الليل يوم   و  -٢٢٩
 أن كـارين دون     نقطة تفتـيش   من قطاع غزة يف صحراء النقب بالقرب من          أطلقتهاون  

  .)٩٢(ة مسؤوليتها عن اهلجومهومل تعلن أي ج .)٩١(أضرار أو إصاباتوقوع تتسبب يف 

__________ 

  .,”…Ending the war“انظر  ) ٨٧(
)٨٨ ( “Ending the war…” انظر أيـضا  . ١، احلاشيةThe Jerusalem Post, “End of truce? 3 Kassams hit w. 

Negev”, 24 June 2008  متاح علـى ،:http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid= 1214132667653 

&pagename= JPost%2FJPArticle%2FShowFull.  
)٨٩ ( OCHA, Protection of Civilians Weekly Report (18-24 June 2008).  
  .املرجع نفسه ) ٩٠(
)٩١ ( Rianovosti, “Mortar attack from Gaza hit Israel”, 24 June 2008ــى ــاح علـ : ، متـ

http://en.rian.ru/world/20080624/ 111867958.html “End of truce?...” .  
)٩٢ ( “Mortar attack …”.  
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غـارة يف    ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤ فجر يوم    اإلسرائيلية،القوات املسلحة   وشنت    -٢٣٠
مواطن  الفلسطيين واإلسالمي ناشط من حركة اجلهاد   ، لقى خالهلا  الضفة الغربية بنابلس  بلدة  

مجاعة اجلهاد اإلسالمي الفلـسطينية  تردد أن   وفقا لتصرحيات    و .)٩٣(مصرعهما آخر فلسطيين
، سـقطت يف    إسرائيلام على   قسالصواريخ  من   ثالثة   بإطالق فقد ردت  هبا،   أدلتاملسلحة  

 حيدث  بينما نقف مكتويف األيدي   أنال ميكننا   ": اجلماعةوأضافت  . )٩٤(صحراء النقب غريب  
ن اهلجـوم   إ، بينما قال متحدث باسـم سـلطات غـزة           "إلخواننا يف الضفة الغربية   ذلك  

ـ  بصفتها   ، ولكن حركة محاس   ،"اإلسرائيليةالستفزازات  ل"الصاروخي جاء نتيجة     سلطات ال
 املتحدث باسم   وصفيف إسرائيل،    و .)٩٥("ة األمني بالتهدئةملتزمة  "غزة،  يت تتوىل األمور يف     ال

إن وقـال   . )٩٦("انتهاك خطري لوقف إطالق النار    "بأهنا  وزارة اخلارجية اهلجمات الصاروخية     
  .)٩٧(تنظر يف إعادة فرض العقوبات االقتصاديةس إسرائيل
 املعابر  بإعادة إغالق  اإلسرائيليةرة الدفاع   ، أمرت وزا  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦يف  و  -٢٣١

ـ جمات  اهل اخلاصة، ردا على     اإلنسانيةاحلدودية يف قطاع غزة، باستثناء احلاالت        صاروخية ال
إنه  ة النار، قائلإطالق بانتهاك وقف إسرائيلاهتمت سلطات غزة  و.)٩٨(قبل يومنياليت وقعت   

  .)٩٩(" ستنهار املعابر مغلقة، فإن اهلدنةإذا ظلت"
لـى  ع صاروخ مـن غـزة       أطلق،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦يف وقت الحق يوم     و  -٢٣٢

ـ فلـسطينية   ال األقصىكتائب شهداء   وأعلنت مجاعة    إسرائيل، سلحة مـسؤوليتها عـن     امل
 تعة املسلحة ذكر  ااجلمأن  ،  )شينخوا( الصني اجلديدة    أنباءكما ذكرت وكالة     .)١٠٠(إطالقه

__________ 

)٩٣ (  “End of truce?...”; The New York Times, “Rockets hit Israel, breaking Hamas truce”, 25 June 

  .http://www.nytimes.com/2008/06/25/world/middleeast/25mideast.html: ، متاح على2008
  .رجع نفسهامل ) ٩٤(
  .املرجع نفسه ) ٩٥(
  .املرجع نفسه ) ٩٦(
)٩٧ ( BBC News, “Rockets ‘violated Gaza ceasefire’”, 24 June 2008, ــى ــاح علـ   متـ

http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7470530.stm.  
)٩٨ ( Xinhua News, “Israeli FM calls for immediate military response to Qassam attacks”, 26 June 

2008.  
ــزة،  ) ٩٩( ــة"ســلطات غ ــدخل : احلكوم ــصر للت ــدعو م ــة، ون ــهاك للهدن ــابر انت ، "إغــالق املع

ــان ــحفي بي ــران ٢٥( ص ــه/حزي ــايل  )٢٠٠٨ يوني ــرابط الت ــالل ال ــن خ ــوفر م : ، مت
http://www.moi.gov.ps/en/?page=633167343250594025&Nid=4702see also “Israeli FM calls for 

immediate military response…”..  
)١٠٠ ( OCHA, Protection of Civilians Weekly Report (25 June-1 July 2008) ــى ــاح عل : ، مت

http://www.ochaopt.org/documents/Weekly_Briefing_Notes_266.pdf .  
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 .)١٠١("مجيع أنواع العـدوان   أنه ال بد من وقف       و ، تشمل الضفة الغربية   أناهلدنة جيب   " أن
 الصاروخ،  أطلقتاليت  هي  نظمة  أي م ين  ال يعني ": ه بقول  معلقا وزير اخلارجية اإلسرائيلي  ورد  
  .)١٠٢("أن ترد عسكريا وعلى الفورال بد و إسرائيل لكن
 مسؤوليتها عن   األقصىكتائب شهداء   أعلنت  ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧يوم  ويف    -٢٣٣
رئيس سـلطات   ودعا  .  قرب سديروت  إحداها ت، سقط إسرائيل قذائف هاون على     إطالق
وقف إطالق النار، مـشريا إىل أن       ب االلتزام   إىل هنية، مجيع الفصائل الفلسطينية      إمساعيلغزة،  

 ."لعدوان ورفـع احلـصار    إهناء ا  - تنيصلححتقيقا مل  على التهدئة    واالفصائل والشعب وافق  "
، "وطين غري"أمرا  نه يعترب اهلجمات الصاروخية     إات غزة قوله     متحدث باسم سلط   وُنقل عن 

 هذه اهلجمـات    يشنون حركة محاس تنظر يف إمكانية اختاذ إجراءات ضد أولئك الذين            أنو
  .)١٠٣(إسرائيلضد 
 كـارين، طلقت على معرب    أُقذائف هاون   أن  ، أفيد   ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ٢٨يف  و  -٢٣٤

 نقاط  ظلت،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٩يف  و. ن اهلجوم  مجاعة مسؤوليتها ع   أيةتعلن   ولكن مل 
  . الوقودباستثناء شحنات، )١٠٤( قطاع غزة مغلقةإىلالعبور 
طلق من قطاع غـزة     أُ صاروخا   أن إسرائيل، ذكرت   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠يف  و  -٢٣٥

 ت وأكـد  ،ومل تعلن أي مجاعة مسؤوليتها عن اهلجوم      . ميفالسيمسقط بالقرب من كيبوتز     
.  شـظايا الـصواريخ     من  أي ، مل يتسّن حتديد مكان    ٢٠٠٨ يوليه/متوز ١ه حىت   أنإسرائيل  
ورفضت سلطات غـزة    .  يف اليوم السابق    فتحها  كان قد أعيد   يت املعابر ال  إسرائيلوأغلقت  

  .)١٠٥("غري مربر"بأنه  إغالق املعابر ووصفت،  األمرأن صاروخا قد أطلق يف واقعب الزعم

__________ 

)١٠١ ( Xinhua News, “Israeli FM calls for immediate military response …”..  
)١٠٢ ( Israel Ministry of Foreign Affairs: “FM Livni: Israel will not tolerate violations of the calm”, 

press release (26 June 2008)متــاح علــى ،:http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/ 

MFA+Spokesman/2008/Israel%20will%20not%20tolerate%20violations%20of%20the%20cal

m%2026-Jun-2008.  
)١٠٣ ( Ynet News, “Haniyeh: All Palestinian factions should honor truce”, 27 June 2008; 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3561133,00.html.  
)١٠٤ ( Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel Intelligence Heritage & 

Commemoration Center, “The six months of the lull arrangement”, December 2008.  
)١٠٥ ( The Guardian, “Israel closes Gaza crossing after reported rocket attack”, 1 July 2008  متـاح ،

  .http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/01/israelandthepalestinians.middleeast: على
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يف مناسبات عدة خالل األسبوعني األخريين من شـهر         ،  قامت البحرية اإلسرائيلية  و  -٢٣٦
 النار على صيادين فلسطينيني قبالة ساحل غزة، وإجبارهم على العودة           بإطالقيونيه،  /حزيران

  .)١٠٦( الشاطئإىل
عدد شاحنات البضائع املسموح بـدخوهلا إىل       مل يكن   يونيه،  /خالل شهر حزيران  و  -٢٣٧
 ،٢٠٠٧مايو  / أيار  شهر  غزة يف  ت دخل لشاحنات اليت ا يف املائة من عدد      ١٧سوى  ميثل  غزة  
صادرات أي  إسرائيل خبروج    سمحت ومل. سيطرة على قطاع غزة   الحركة محاس   انتزاع  قبل  

  .)١٠٧(٢٠٠٧ديسمرب /من قطاع غزة منذ كانون األول
 متحدث باسم سلطات غـزة القـوات املـسلحة          اهتم،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١يف  و  -٢٣٨

، كانت تعـيش    يف اخلامسة والستني من العمر    ار على امرأة فلسطينية      الن بإطالق اإلسرائيلية
  .)١٠٨(ا االدعاءهنا حتقق يف هذإ إسرائيلوقالت . بالقرب من احلدود

 فتح معربي صوفا وكارين للسماح مبرور       إسرائيل، أعادت   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢يف  و  -٢٣٩
  .)١٠٩(يريزإيب عرب معرب الء الطجحالة لإل ٤٥ مبرورمح  قطاع غزة، يف حني ُسإىل السلع
 حاول عدة آالف من الفلسطينيني اقتحام معرب رفح         ، أيضاً ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢يف  و  -٢٤٠

 خراطيم املياه والغاز املسيل للدموع      باستخدامردت قوات األمن املصرية     و. عبور إىل مصر  الو
  .)١١٠(إلرغامهم على العودة إىل غزة

 ، أطلق من قطاع غزة مشال سـديروت       صاروخأصاب   ،٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣يف  و  -٢٤١
  .)١١١(٢٠٠٨يوليه / متوز٤يوم  لطوا املعابر إىل غزة بإغالقت إسرائيل ردو

جانب  من غزة بالقرب من      أطلقت قذيفة هاون    ، سقطت ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٧يف  و  -٢٤٢
غارات على  شن   اإلسرائيلية، بدأت القوات     نفسه يف اليوم  و .)١١٢(غزةكارين الواقع يف    معرب  

__________ 

)١٠٦ ( OCHA, Protection of Civilians Weekly Report (18-24 June 2008) and Protection of Civilians 

Weekly Report (25 June-1 July 2008).  
)١٠٧ ( OCHA, The Humanitarian Monitor, No. 26 (June 2008)ــى ــاح علــ : ، متــ

http://www.ochaopt.org/documents/ HM_June_2008.pdf.  
)١٠٨ ( “Israel closes Gaza crossings after reported rocket…”..  
 - يونيـه /حزيران ١٩(املساعدة اإلنسانية لغزة أثناء فترة التهدئة       "احلكومة اإلسرائيلية، وزارة اخلارجية،      ) ١٠٩(

 :الـرابط التـايل   لـى   ، متاح ع  ٢٠٠٨ ديسمرب/ األول كانون ٢٦،  ")٢٠٠٨ ديسمرب/ األول كانون ١٨
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2008/Humanitarian_assistance%20_to

_Gaza_since_June_19_calm_understanding_18_Nov_2008.  
، متـاح   )٢٠٠٨ يوليه/متوز ٨-٢(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، التقرير األسبوعي عن محاية املدنيني           ) ١١٠(

  .http://www.ochaopt.org/documents/ Weekly_Briefing_Notes_267.pdf :الرابط التايلعلى 
)١١١ ( “The six months…”..  
  .)٢٠٠٨يوليه / متوز٨-٢( عن محاية املدنيني األسبوعي، التقرير اإلنسانيةمكتب تنسيق الشؤون  ) ١١٢(
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 األيام األربعة التالية، دامهت    ارعلى مد و. ركة محاس حب صلة   اعتقد أن هل  تات يف نابلس    مؤسس
نفحة فضال عن مجعية مركز طيب كما مت إغالق ،  أخرىمكاتبوصحف وإحدى المسجدا،  

  .)١١٣(سرىللدفاع عن األ
 يف سقطت إحـدامها ، )١١٤( هاون من غزةا قذيفتأطلقت، ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٨يف  و  -٢٤٣

بعـد  و. قصرية املعابر لفترة    إسرائيلوأغلقت  .  داخل غزة  بينما سقطت األخرى  ا  معرب صوف 
  .بر مرة أخرىا املعأغلقتعلى إسرائيل، أخرى  قذيفة هاون إطالق
 عضو يف حركـة     اإلسرائيلية النار على   القوات   أطلقت ،٢٠٠٨يوليه  / متوز ٩يف  و  -٢٤٤

 رئيس وزراء السلطة ودفع ذلك . ربية بالقرب من مدينة جنني يف الضفة الغ       فأردته قتيال محاس  
 يف الضفة الغربية    اإلسرائيلية العسكرية   اإلجراءات أن التحذير من    إىلالفلسطينية سالم فياض    

  .)١١٥(تحسني األمن لجهودما تبذله من تقوض السلطة الفلسطينية و
  عضو يف  النار على  اإلسرائيلية القوات املسلحة    أطلقت،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٠يف  و  -٢٤٥

القـوات املـسلحة    وقالت  . بالقرب من معرب كيسوفيم   فأردته قتيال    األقصىكتائب شهداء   
 األقـصى كتائب شهداء   أطلقت  ردا على ذلك،    و.  طلقات حتذيرية  إنه مت إطالق   اإلسرائيلية

ن سـلطات   إوقالت مصادر داخل غزة     .  يف منطقة مفتوحة   إسرائيل، سقطا صاروخني على   
كتائب شهداء  قالت   و الصاروخني، إطالقة املسؤولني عن     القبض على قطاع غز    غزة ألقت 
  .)١١٦(حركة محاس على يد "اختطفوا"قد أعضاءها بعض ن إ األقصى
 من غـزة  أطلق صاروخ ، أصاب٢٠٠٨يوليه / متوز ١٢، يف   إسرائيلية ملصادر   وفقاًو  -٢٤٦

 ١٣ يف، و Sha’ar Hanegev) بني عـسقالن وبـري الـسبع       (منطقة مفتوحة يف شعار النقب    
 إسرائيل إىل إغـالق     ودفع ذلك .  هاون داخل حدود غزة    قذيفتا ت سقط ،٢٠٠٨يوليه  /متوز
 أراض داخـل    هاون قذيفة   أصابت،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٥يف  و.  ناحال عوز وصوفا   يمعرب

 داخل غزة يف حوادث منفـصلة       ت وسقط أهدافها ثالثة صواريخ    تإسرائيل، يف حني أخطأ   
  .)١١٧(٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ و٢٩ و٢٥ أيام

__________ 

 يدين تـدابري قـوات االحـتالل         اإلنسان قوقاملركز الفلسطيين حل  "،   اإلنسان قوقاملركز الفلسطيين حل   ) ١١٣(
متوفر مـن خـالل     ،  )٢٠٠٨ يوليه/متوز ٨(، بالغ صحفي    "ية ضد اجلمعيات اخلريية يف نابلس     اإلسرائيل

 وأخبـار هيئـة     ؛http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/62-2008.html :الرابط التـايل  
متوفر من خالل الـرابط     ،  ٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٠،  "متشددو غزة يطلقون صاروخني   "عة الربيطانية،   اإلذا
  .http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7500322.stm :التايل

)١١٤ ( “The six months…”..  
  ).”…Gaza militants fire“( "...متشددو غزة يطلقون" ) ١١٥(
متوفر مـن  ،"محاس تعتقل أول مجاعة إلطالق الصواريخ منذ اهلدنة"املرجع نفسه؛ ووكالة رويترز لألنباء،    ) ١١٦(

  .http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL10355564 :خالل الرابط التايل
)١١٧ ( “The six months…”..  
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عشرة أعوام مصرعه بعـد أن      صيب يبلغ من العمر     لقى  يوليه املاضي،   / متوز ٢٩يف  و  -٢٤٧
 نعلني يف   بلدةرأسه خالل مظاهرة ضد اجلدار يف       النار على    اإلسرائيلية شرطة احلدود    أطلقت

الـيت  نازة  اجل يف اليوم التايل، بعد      اإلسرائيليةخالل اشتباك مع شرطة احلدود      و. الضفة الغربية 
ـ  الب عاما ١٧ صيب يبلغ من العمر أصيبيف نعلني،   يمت  أق  ٤ وتـويف يف  هرصـاص يف رأس

  .)١١٨(أغسطس/آب
كميـة  أن  مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية      قّدر  ،  ٢٠٠٨يوليه  /خالل شهر متوز  و  -٢٤٨

ـ     "ظلت   إسرائيل بدخوهلا إىل غزة      اليت مسحت السلع   ، "ةـأقل بكثري من االحتياجات الفعلي
 واخنفـض   ."ساسيةاألاإلنسانية  من املواد    خمتارة معينة    أصنافصر على   قتت" كانت   كما أهنا 
 قبل سـيطرة    ،٢٠٠٧مايو  / غزة يف أيار   إىل يدخل   مما كان  يف املائة    ٤٦  إىل  الواردات حجم

كامـل  الظـر   واحل على الـواردات     ةضوفرملاقيود  للنتيجة  و. حركة محاس على قطاع غزة    
  .)١١٩(من الصناعات يف غزة مغلقا يف املائة ٩٥ ظلض على الصادرات، وفرامل

 ثالث قذائف هـاون     أطلقت،  إسرائيليةوفقا ملصادر   و،  ٢٠٠٨أغسطس  /يف آب و  -٢٤٩
ديروت ـ س ابـوكان من بينها صاروخا أص    .  من قطاع غزة   إسرائيلومثانية صواريخ على    

ـ  فضال عن  إلغالق املعابر،    إسرائيل، مما دفع    )١٢٠(٢٠٠٨أغسطس  / آب ١١يف   اروخ ـ ص
  .)١٢١(مرة أخرى إىل إغالق املعابر احلدوديةمما أدى ، ٢٠٠٨أغسطس /آب ٢٠ يف أطلق
.  غـزة  إىل عدد الشاحنات اليت حتمل البضائع       اخنفضأغسطس،  /خالل شهر آب  و  -٢٥٠

 ٢٣ و،  ٢٠٠٨ يوليه/وزـ مت مما كانت عليه يف    يف املائة    ٧٠ مل تتجاوز أغسطس  / آب  يف الوارداتف
  .)١٢٢(٢٠٠٧مايو /أيار املستوى الذي كانت عليه يفيف املائة من 

 إسرائيل على  واحد قذائف هاون وصاروخ ة ثالث أطلقت،  ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول و  -٢٥١
  .)١٢٣(إسرائيليةمن قطاع غزة، وفقا ملصادر 

__________ 

االستخفاف حبق األطفال الفلسطينيني يف احلياة يف نعلني مع استمرار إسرائيل يف سياسـة              "مؤسسة احلق،    ) ١١٨(
 :متوفر من خـالل الـرابط التـايل       ،  )٢٠٠٨ أغسطس/آب ٧(، بالغ صحفي    "القتل املتعمد للمدنيني  

http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=387.  
)١١٩ ( OCHA, The Humanitarian Monitor, No. 27 (July 2008), available at:.  
)١٢٠ ( “The six months…”..  
هجمـات الـصواريخ    : األرض الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل    " لشؤون الالجئني،     املتحدة األمممفوضية   ) ١٢١(

 :الـرابط التـايل   ، متـاح علـى      ٢٠٠٨ أغـسطس /آب ٢٠،  "عـابر غـزة   تعرض للخطر خطـة م    
http://www.unhcr.org/ refworld/topic,45a5199f2,4874797e3b,48ae79b81e,0.html.  

)١٢٢ ( OCHA, The Humanitarian Monitor, No. 28 (August 2008) متاح علـى ،:http://www.ochaopt.org/ 

documents/ocha_opt_humanitarian_monitor_08_2008_english.pdf.  
)١٢٣ ( “The six months…”..  
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من  يهالإ والناس من غزة و    السلع حركة   ازدادت وترية سبتمرب،  / أيلول  شهر خاللو  -٢٥٢
مـايو  / أيارمما كانت عليه يف يف املائة ٣٧ إىل مستوى الواردات حيث وصلت،  خالل املعابر 

كرم  عرب معرب السلع، وأعيد توجيه ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٣معرب صوفا يوم وأغلق . ٢٠٠٧
 واحد فقـط    إال بفتح معرب   ال تنوي السماح   إسرائيل أهنا    أعلنتكريمي شالوم، كما    /أبو سامل 

  .)١٢٤(من األوقات وقت أيلسلع يف ل
 إسرائيل على   إنه مل ُيطلق   إسرائيلية، قالت مصادر    ٢٠٠٨بر  أكتو/يف تشرين األول  و  -٢٥٣

الواردات  واخنفضت   .)١٢٥(فحسبهاون واحدة   وقذيفة  صاروخ واحد   سوى  من قطاع غزة    
سبتمرب /شهر أيلول ب يف املائة باملقارنة     ٣٠ بنسبة قطاع غزة    ا إىل  إسرائيل بدخوهل  اليت مسحت 

وكـان  .  اليهودية األعياداملعابر خالل    إىل إغالق    وهو ما كان يرجع يف جانب منه      ،  ٢٠٠٨
. ٢٠٠٧مـايو  /يف أيـار الذي كانت عليـه   يف املائة من املستوى  ٢٦ يبلغالواردات  حجم  

سلع مسح بدخول   مما  نفاق حتت معرب رفح خالل هذه الفترة،        وأفادت األنباء ازدياد حفر األ    
  .)١٢٦(رخسائوقوع تسبب يف ينفاق وظل اهنيار األ.  ذلكما كانت لتتوفر لوال

 النار إطالقوقف  بدأ تعثر   من احلوادث،   ، مل ُيبلغ خالهلما إال عن قليل        بعد شهرين و  -٢٥٤
يف  يف قطـاع غـزة،       إسرائيليني يف أعقاب توغل جنود      ،٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤يف  

مقـاتلني  أن   إسرائيل رأت تستهدف إغالق نفق عرب احلدود     قالت إسرائيل إهنا كانت      عملية
اجلنود مرتال يف قريـة      هاجمو. إسرائيليني استخدامه خلطف جنود     ون يعتزم واكانفلسطينيني  

 النفـق،   بدء حفـر  كون نقطة   سي هعم أن الذي زُ هو املكان   وادي السلقا، شرق دير البلح، و     
ردا على ذلك،   و. إسرائيليني عدة جنود    وأصيب. أسفر عن مقتل عضو يف كتائب القسام       مما

 بشن  إسرائيلوردت  . صواريخ القسام على إسرائيل   من   ٣٠ أطلقت كتائب القسام أكثر من    
كال اجلـانبني   وألقى  . كتائب القسام قتلى  أفراد   من   آخرينغارة جوية خلفت مخسة أعضاء      

 عرقلة مبحاولة   إسرائيلكما اهتمت حركة محاس     . اآلخراجلانب  تصعيد العنف على    مبسؤولية  
األسـبوع  يف   يف القـاهرة     إجراؤهـا  محاس وفتح اليت كان مقـررا        يتاحملادثات بني حرك  

، لتظل   قطاع غزة  إىل املعابر   إسرائيلأغلقت  ،  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥   ويف .)١٢٧(التايل

__________ 

)١٢٤ ( OCHA, The Humanitarian Monitor, No. 29 (September 2008) ،علـــىمتـــاح  
:http://www.ochaopt.org/ documents/ocha_opt_humanitarian_monitor_2008_10_1_english.pdf.  

)١٢٥ ( Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel Intelligence Heritage & 

Commemoration Center, “Summary of rocket fire and mortar shelling in 2008”, January 2009.  
)١٢٦ ( OCHA, The Humanitarian Monitor, No. 30 (October 2008)متــــاح علــــى ، :

http://www.ochaopt.org/documents/ ocha_opt_humanitarian_monitor_oct_2008_10_english.pdf .  
)١٢٧ ( The Guardian, “Gaza truce broken as Israeli raid kills six Hamas gunmen”, 5 November 2008, 

available at: http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/05/israelandthepalestinians; The Times, “Six 

die in Israeli attack over Hamas ‘tunnel under border to kidnap soldier’”, 6 November 2008 ،
وُنقـل  . http://www.timesonline.co.uk/ tol/news/world/middle_east/article5089940.ece: متاح على

، "لقد بدأ اإلسرائيليون هذا التوتر، وال بد وأن يدفعوا مثنا باهظـا           "عن متحدث باسم حركة محاس قوله       
  ." تأيت ردا على خرق محاس للهدوءهذه العملية"بينما قال متحدث إسرائيلي إن 
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 لفترة وجيزة للسماح بدخول     ها، عندما مت فتح   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤مغلقة حىت   
  .)١٢٨(اإلنسانية اإلمدادات

، )الشني بيت أو الـشاباك    باسم  املعروف   (يلياإلسرائ الداخلي   األمن جلهاز   وفقاًو  -٢٥٥
 تـشرين   ١٢ و ٥ صاروخا وتسع قذائف هـاون يف الفتـرة بـني            ٢٢ إسرائيل على   أطلق
 ١٤ ويف. طيلة تلك الفتـرة    ة قطاع غزة مغلق   إىلاملعابر   وظلت   .)١٢٩(٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 إىل إسـرائيل و  ، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا صحفيا يدع       ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .)١٣٠( الطبيةواإلمدادات اإلنسانية املساعدات بدخولالسماح 
صـحفيا  بيانا  ، أصدرت منظمة العفو الدولية      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧يف  و  -٢٥٦
اليوم لعدد حمدود من الشاحنات اليت حتمل       يف نفس    مسحت   إسرائيل أن إىل أشارت فيه ،  آخر

منظمة العفو الدوليـة أن الغـارات اجلويـة          الحظت   كما. دخول غزة ب إنسانيةمساعدات  
 من أعضاء اجلماعات الفلسطينية املسلحة منذ مقتل ستة مـن    آخرينعشرة  قتلت   اإلسرائيلية

  .)١٣١(٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ إسرائيل يف على يدأعضاء اجلماعات املسلحة الفلسطينية 
 خـالل   إسرائيل على   هاون أطلقت مجاعات فلسطينية مسلحة صواريخ وقذائف     و  -٢٥٧

  خـالل إسـرائيل  صاروخا على ١٢٥ أطلق، إسرائيليةوفقا ملصادر  و. ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
 ٦٨و) أكتـوبر / تشرين األول  يف واحد   بصاروخمقارنة   (٢٠٠٨نوفمرب  /شهر تشرين الثاين  

 ١٤ ويف. )١٣٢()أكتـوبر / يف تشرين األول   ة واحد بقذيفة باملقارنة   أيضاً (أطلقتقذيفة هاون   
  .الشظايا  سكان سديروت جبروح طفيفة من جراءأصيب أحد، ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

، ٢٠٠٨نـوفمرب   / شهر تشرين الثاين   طوال معظم  غزة   إىل املعابر   وأغلقت إسرائيل   -٢٥٨
ـ / تشرين الثاين  ٢٤ يف   اإلنسانية شاحنة من املساعدات     ٤٢ السماح بعبور رغم    ،٢٠٠٨رب  ـنوفم
وفقا ملكتب تنسيق الـشؤون      و .)١٣٣(٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦  يفشاحنة   ٦٠وحنو  

__________ 

)١٢٨ ( JTA, “Israel closes Gaza crossings after attack”, 25 November 2008 متــاح علــى ، :
http://jta.org/news/article-print/2008/11/25/1001205/israel-closes-gaza-crossings-after-

attack?TB_iframe= true&width=750&height=500.  
)١٢٩ ( Israel Security Agency, “Weekly update, November 5-12, 2008”متــاح علــى ،: http://www. 

shabak.gov.il/SiteCollectionImages/english/TerrorInfo/weekly-update-12-11-08-En.pdf.  
)١٣٠ ( Amnesty International, “Israel blocks deliveries to Gaza”, 14 November 2008  متـاح علـى ، :

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israeli-army-blocks-deliveries-gaza-20081114.  
)١٣١ ( Amnesty International, “Israeli Army relaxes restrictions on humanitarian aid to Gaza”, 

17 November 2008  متاح على ، :http://www.amnesty.org/en/news/news-and-updates/israeli-army-

relaxes-restrictions-humanitarian-aid-gaza-20081117.  
)١٣٢ ( “Summary of rocket fire…”.  
)١٣٣ ( JTA, “Israel closes Gaza crossings after attack…” and “Kassams continue to strike Negev”, 

27 November 2008 متاح علـى ، :http://jta.org/news/article-print/2008/11/27/1001233/kassams-

continue-to-strike-negev?TB_iframe=true&width=750&height=500 .  



A/HRC/12/48 

83 GE.09-15864 

 ٢٠٠٨نوفمرب عام /اإلنسانية، فإن عدد الشاحنات املسموح بدخوهلا إىل غزة يف تشرين الثاين  
نقص وتسبب  . ٢٠٠٨أكتوبر  / يف املائة عما كان عليه يف تشرين األول        ٨١  يقل بنسبة  كان

 ملدة مخـسة  األونروات أوقف وأبواهبا، إغالق إىل غزة  معظم املخابز يف   اراضطراإلمدادات يف   
  .)١٣٤(نقص اإلمدادات الغذائيةنتيجة لمن سكان غزة  ٧٥٠ ٠٠٠على أيام توزيع املواد الغذائية 

الصواريخ وقذائف اهلـاون بـال      يف إطالق   استمرت جمموعات فلسطينية مسلحة     و  -٢٥٩
 ٧١ فـإن    ،ملصادر إسـرائيلية  وفقا   و .)١٣٥(٢٠٠٨ديسمرب  /هوادة طوال شهر كانون األول    

 / كـانون األول   ١٨ و ١بني  ما   يف الفترة    إسرائيل على   أطلقت هاون قذيفة   ٥٩صاروخا و 
 علـى عدد الصواريخ وقذائف اهلاون اليت أطلقت من قطاع غـزة            وقد ارتفع    .)١٣٦(ديسمرب
حركـة اجلهـاد    أحد قـادة     قتل   اإلسرائيليةالقوات املسلحة   قيام  يف أعقاب   ،  )١٣٧(إسرائيل

  وأصـاب أحـد    .)١٣٨(٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٥ يف يف الضفة الغربية     سالمياإل
 للسيارات  ا موقف ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٧الصواريخ اليت أطلقت من قطاع غزة يف        

 أضـرار كـبرية     وإحداث أشخاص ثالثة   إصابة إىل أدى مما   ،يف مركز جتاري يف سديروت    
  .)١٣٩(املمتلكات يف

ت القوات اجلويـة اإلسـرائيلية طفلـني        تل، ق ٢٠٠٨ديسمرب  /ول كانون األ  ٢ ويف  -٢٦٠
 واحدة من طائراهتا صـاروخا      أطلقت عندما   ،فلسطينيني وإصابة اثنني آخرين جبروح خطرية     

 مـن  بـالقرب على جمموعة من األطفال الفلسطينيني الذين كانوا جيلسون يف أحد الشوارع         
 كـان   أنـه  معز عن اهلجوم، و   ةوليسؤبامل اإلسرائيليواعترف متحدث باسم اجليش     . رفح

__________ 

)١٣٤ ( OCHA The Humanitarian Monitor, No. 31 (November 2008) ، ــاح علـــى : متـ
http://www.ochaopt.org/documents/ocha _opt_humanitarian_monitor_2008_11_1_english.pdf.  

ـبيل املثـال    ) ١٣٥(   علـى  متـاح ,JTA, “Kassams fired again from Gaza”, 3 December 2008:انظر علـى س
http://jta.org/news/article-print/2008/12/03/1001316/attacks-from-gaza-increase?TB_iframe=true 

&width=750&height=500; JTA, “Rockets barrage Israel over weekend”, 7 December 2008, 

available at: http://jta.org/news/article-print/2008/12/07/1001377/rockets-barrage-israel-over-weekend? 

TB_iframe=true&width=750&height=500; JTA, "Three injured in Kassam attack", 17 December 

2008, available at: http://jta.org/news/article/2008/12/17/1001621/more-kassams-rain-on-israel# 

comment_72450; and JTA, "Kassam rocket hits Sderot home", 21 December 2008, available at: 

http://jta.org/news/article/2008/1001713/kassam-rocket-hits-sederot-home.  
)١٣٦ ( “Summary of rocket fire…”.  
  .املرجع نفسه ) ١٣٧(
)١٣٨ ( JTA, “Kassam hit Israel after terrorist killed”, 16 December 2008متـــاح علـــى ، :

http://jta.org/news/article-print/2008/12/16/1001575/kassams-hit-israel-after-terrorist-killed?/TB_ 

iframe=true&width=750&height=500 .  
)١٣٩ ( “Three injured…”..  
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ملركز الفلسطيين حلقوق   اأبلغ شهود عيان    و.  يف مجاعات مسلحة فلسطينية    أعضاءستهدف  ي
  .)١٤٠(اإلنسان أن الضحايا كانوا من املدنيني

 صـاروخا علـى     إسـرائيلية  طائرة   أطلقت،  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥يف  و  -٢٦١
 "املقاومة الفلسطينية أعضاء ناشطون يف    "بأهنم    اإلنسان قوق الفلسطيين حل  املركزوصفهم   ما

 جبـروح    شـخص واحـد    إصابة عن   أسفر مما   ،لالجئني يف مشال قطاع غزة     جباليايف خميم   
 رجال يف بلدة بيت     إسرائيلية قتلت غارة جوية     ،ديسمرب/ كانون األول  ١٨يف   و .)١٤١(خطرية
نة الـسيارات يف خـان      صيال ورشة   إسرائيلية اتيف اليوم نفسه، هامجت طائر     و .)١٤٢(الهيا

  .)١٤٣(عدد من املنازل اجملاورة بأضرارأصيب  و،مرت الورشةوُد. يونس يف جنوب قطاع غزة
 اهلدنة قد وصلت إىل     أن، أعلنت سلطات غزة     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف    -٢٦٢
ـ   ب بالتزاماهتا   تتقيد مل   إسرائيل على أساس أن     يتم جتديدها  ولن   تها،هناي روض إهناء احلصار املف

  .)١٤٤(على غزة
أصيب  و ، يف سديروت   صاروخ مرتال  أصاب،  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢١يف    -٢٦٣

 إسـرائيل وردت   .)١٤٥( عسقالن أصابأحد العمال األجانب جبراح نتيجة سقوط صاروخ        
 وأعلن .)١٤٦( فلسطينية يف مرتهلارضيعةبشن غارات جوية على مدينة غزة، مما أدى إىل إصابة 

 ضبط النفس يف أعقاب      بعد ذلك   لن متارس  إسرائيل أن ها ووزير دفاع  يلإسرائرئيس وزراء   
  .)١٤٧(اهلجمات الصاروخية

__________ 

)١٤٠ ( PCHR, “Weekly report on Israeli human rights violations in the Occupied Palestinian 

Territory”, No. 48/2008 (24 November - 3 December 2008)متــــاح علــــى ، :
http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2008/04-12-2008.htm .  

)١٤١ ( PCHR, “Weekly report on Israeli human rights violations in the Occupied Palestinian 

Territory”, No. 49/2008 (4-17 December) متاح علـى ، :http://www.pchrgaza.org/files/W_report/ 

English/2008/18-12-2008.htm .              وتالحظ البعثة عدم الوضوح فيما يتعلق مبا إذا كـان هـؤالء مـن
  .أم من املدنينياألعضاء املسلحني يف اجلماعات املسلحة الفلسطينية 

)١٤٢ ( Al-Jazeera, “Israeli missile kills Gaza man”, 18 December 2008ــى ــاح علـ : ، متـ
http://english.aljazeera.net/news/ middleeast/2008/12/2008121721428340460.html.  

)١٤٣ ( PCHR, “Weekly report on Israeli human rights violations in the Occupied Palestinian 

Territory”, No. 50/2008 (18-23 December 2008)متاح على ،: 
http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2008/24-12-2008.htm.  

 كـانون  ١٨ ،"تعلن انتهاء وقف إطالق النـار مـع إسـرائيل يف غـزة            محاس  "وكالة رويترز لألنباء،     ) ١٤٤(
 :الرابط التايل، متاح على ٢٠٠٨ ديسمرب/األول

http://www.reuters.com/article/topNews/idUSLI75623220081218.  
)١٤٥ ( “Kassam rocket…”.  
)١٤٦ ( “Weekly report…”, No. 50/2008.  
)١٤٧ ( “Kassam rocket…”.  
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 ساعة بناء ٢٤ النار ملدة إلطالق، أعلن وقف ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٢يف و  -٢٦٤
فتحـت  و.  من غزة يف ذلك اليـوم      هاون ثالثة صواريخ وقذيفة     وأطلقت. على طلب مصر  

  .)١٤٨(غزةإىل دخول كمية حمدودة من املساعدات اإلنسانية ب احلدود للسماح إسرائيل
الـصواريخ  ازداد بدرجة كبرية إطالق     ،  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣حبلول  و  -٢٦٥

 ٢٤ يـوم    إسرائيل على   هاون قذيفة   ٣٠ صاروخا و  ٣٠  وأطلق وقذائف اهلاون من جديد؛   
ـ  توجيه   يليةاإلسرائواصلت القوات املسلحة     و .)١٤٩(٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ضربات ال

كـانون   ٢٦يف  و.  مغلقـة  إسـرائيل  إىلاملعابر املؤدية   ظلت   و ، مواقع داخل غزة   إىلوية  اجل
 غـزة   وسقط على مرتل يف مشايل     هدفه من غزة    أطلق صاروخ   أخطأ،  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .)١٥٠(إحدامها يف اخلامسة واألخرى يف الثانية عشرة من العمر، فتاتنيمما أسفر عن مقتل 
 نظام اإلغالق املشدد الذي بدأ فرضه علـى         ديسمرب/ األول كانونواستمر يف شهر      -٢٦٦

، مع تقييد الواردات من املواد الغذائية األساسـية إىل أدىن           نوفمرب/ الثاين تشرينمعابر غزة يف    
وفقا ملكتـب تنـسيق     و. درجة واحلد من كميات الوقود وعلف احليوانات واللوازم الطبية        

مل ُيـسمح    من املواد الغذائية األساسـية مل تعـد متـوفرة، و           فإن كثريا ،  الشؤون اإلنسانية 
 القطاع الصحي يف قطاع     ذلك إىل تدهور  أدى  و. كميات ضئيلة من الوقود بدخول غزة     ل إال

اجه مشاكل نتيجـة  تو املستشفيات  حيث استمرت  حالة حرجة،    بدرجة أكرب ليصل إىل   غزة  
الالزم لتشغيل املولدات االحتياطية ونقص قطـع       النقطاع الكهرباء واخنفاض خمزون الوقود      

 كـانون   ١٨يف   و .)١٥١( واللـوازم الطبيـة    املستهلكةملعدات الطبية والنقص يف املواد      اغيار  
توزيع األغذية لبقيـة الـشهر،    لاألونروا مرة أخرى برناجمها     أوقفت  ،  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .)١٥٢(بسبب النقص يف اإلمدادات
 عملياهتـا العـسكرية يف      إسـرائيل ، بدأت   ٢٠٠٨يسمرب  د/ كانون األول  ٢٧يف  و  -٢٦٧
  .)١٥٣(غزة قطاع

__________ 

)١٤٨ ( JTA, “Hamas curtails launching rockets for 24 hours”, 22 December 2008,ــى ــاح عل :  مت
http://jta.org/news/article-print/2008/12/22/1001726/hamas-stops-lauching-rockets-for-24-

hours?TB_iframe=true&width= 750&height=500 “Summary of rocket fire…” .  
)١٤٩ ( “Summary of rocket fire…”.  
)١٥٠ ( Fox News, “Palestinian rockets kill 2 schoolgirls in Gaza”, 26 December 2008,   متـاح علـى  

http://www.foxnews.com/story/0,2933,473066,00.html.  
)١٥١ ( OCHA, The Humanitarian Monitor, No. 32 (December 2008),  متـــاح علـــى 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_humanitarian_monitor_2008_12_1_15_english.pdf.  
)١٥٢ ( UNRWA, “UNRWA suspends food distribution in Gaza”, press release (18 December 2008),  

  .http://www.un.org/unrwa/news/releases/pr-2008/gaz_18dec08.htmlمتاح على 
 /األول كـانون  ٢٨، "ليون يقولون إن الغارات ستستمر ضـد محـاس      اإلسرائي"صحيفة نيويورك تاميز،     ) ١٥٣(

 :اح على الرابط التايلمت، ٢٠٠٨ ديسمرب
http://www.nytimes.com/2008/12/28/world/middleeast/28mideast.html?_r=2&hp.  
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  القانون الواجب التطبيق  - رابعاً  
تغطي والية اللجنة مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين             -٢٦٨

 يف غزة   الدويل اليت ميكن أن تكون قد ارُتكبت يف سياق العمليات العسكرية اليت مت القيام هبا              
، ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧خالل الفترة الواقعة بني     

ومـن مث،   . ويف أي وقت من األوقات سواء أكان ذلك قبل هذه العملية أو أثناءها أو بعدها              
فقد اضطلعت اللجنة مبهمتها يف إطار القانون الدويل العام، وال سيما القانون الدويل حلقوق              

  .إلنسان والقانون اإلنساين الدويلا

  تقرير املصري  -ألف   
يتمثل أحد العناصر األساسية لإلطار القانوين يف مبدأ حق الشعوب يف تقرير املصري،               -٢٦٩

املستمد من املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة، واملقبول بأنه يشكّل عنصرا مـن عناصـر               
أنه أحد حقوق الـشعوب يف العهـدين الـدوليني          القانون الدويل العريف، واملنصوص على      

 بني العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١املادة املشتركة   (اخلاّصني حبقوق اإلنسان    
وقد أكـدت   ). والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

كمة العدل الدولية يف فتواها بشأن      حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري اجلمعية العامة وحم        
ويكتسي حـق تقريـر     . )١٥٤(اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية        

املصري أمهية خاصة يف سياق األحداث األخرية واألعمال القتالية العسكرية يف املنطقة، ذلـك    
وللحق يف تقرير املصري    . يةألهنا ليست إال حلقة يف االحتالل الطويل األمد لألرض الفلسطين         

وهذا حق اعترفت   . طابع ملزم للجميع، إذ يغدو لزاما على مجيع الدول أن تعمل على تنفيذه            
به اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اليت أعلنت أنه حيق للشعوب اليت تقاوم العمل القسري الذي               

. )١٥٥(ندة من أطراف ثالثةحيرمها من حقها يف تقرير مصريها بنفسها، أن تلتمس وتتلقى املسا       
وعلى الدول اليت تقوم بأعمال ترقى إىل حد استخدام القوة العسكرية، أن متتثـل ألحكـام                

  .القانون اإلنساين الدويل

  القانون اإلنساين الدويل  -باء   
جيب على مجيع أطراف الرتاع املسلح االلتزام بالقواعـد ذات الـصلة يف القـانون             -٢٧٠

ويضم القانون اإلنساين الدويل املبادئ     . ء كان ذا طابع تقليدي أو عريف      اإلنساين الدويل، سوا  
__________ 

يوليـه  / متـوز  ٩اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، الفتوى املؤرخـة               ) ١٥٤(
  .١٥٩ و١٥٥ و١٤٩، الفقرات ١٣٥، الصفحة ٢٠٠٤، تقارير حمكمة العدل الدولية، عام ٢٠٠٤

والتعاون بني الـدول    ، إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية         ١٥٦املرجع نفسه، الفقرة     ) ١٥٥(
  ).١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٤املؤرخ ) ٢٥-د (٢٩٢٥قرار اجلمعية العامة (وفقا مليثاق األمم املتحدة 
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والقواعد الواجبة التطبيق على سري األعمال القتالية العسكرية، وينص على ضوابط للعمـل             
 العسكري بغرض كبح مجاحه، من أجل محاية املدنيني والعاجزين عن القتال، وينطبق أيـضاً             

  .على أحوال االحتالل احلريب
، ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢وإسرائيل طرف يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخـة           -٢٧١

لكنها مل تصّدق بعد على بروتوكوليها اإلضافيني األول أو الثاين املتعلقني حبمايـة ضـحايا               
وإسرائيل، عالوة على ذلك، طرف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة            . الرتاع املسلح 

بارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، وكـذا يف بروتوكوهلـا األول            تقليدية معّينة ميكن اعت   
  .١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠املتعلق بالشظايا اخلفية، وكالمها مؤرخ 

وقد أضحى اآلن الكثري من القواعد الواردة يف اتفاقية الهاي الرابعة املتعلقة بقوانني               -٢٧٢
واتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالهتا اإلضافية     وأعراف احلرب الربية واألنظمة املرفقة هبا،       

وقد أكدت احملكمة اإلدارية العليا يف إسرائيل أن علـى          . جزءا من هذا القانون الدويل العريف     
إسرائيل أن متتثل لتلك القواعد واملبادئ يف اتفاقية جنيف الرابعة، واألنظمة املرفقة باتفاقيـة              

 العريف املتضمنة يف أحكام معينة يف الربوتوكول اإلضايف         الهاي الرابعة ومبادئ القانون الدويل    
وتقبل حكومة إسرائيل بـأن بعـض أحكـام         . ١٩٤٥األول امللحق باتفاقيات جنيف لعام      

الربوتوكول اإلضايف األول، مع أهنا ليست طرفا فيه، جتسد القانون الدويل العـريف جتـسيدا        
رائيل مسؤولة عـن أي انتـهاكات       ومبوجب قواعد مسؤولية الدولة، تكون إس     . )١٥٦(دقيقا

 من اتفاقية جنيـف     ٢٩وعلى وجه اخلصوص، ومبوجب املادة      . للقانون الدويل تنسب إليها   
كون طرف الرتاع، الذي يكون حتت سلطته أشخاص حمميون، مسؤوال عن املعاملة            ي"الرابعة  

  ."هلا رضالفردية اليت ميكن التعاليت يلقوهنا من وكالئه، من دون املساس باملسؤوليات 
قواعد ويضم اإلطار القانوين الواجب التطبيق على أحوال االحتالل أحكاما واردة يف        -٢٧٣

 ،)٧٨-٤٧وال سـيما املـواد      (، واتفاقيـة جنيـف الرابعـة        )٥٦-٤٢وال سيما املواد    (الهاي  
ومتثل اخلطوات املتعاقبـة يف تطـوير       . والربوتوكول اإلضايف األول، والقانون الدويل العريف     

طار القانوين مساعي يقوم هبا اجملتمع الدويل حلماية البشر على حنو أفضل من آثار احلروب، اإل
  .فيما يراعي الضرورة العسكرية املراعاة الواجبة

، )١٥٧( من قواعد الهاي، اليت تعترب من قواعد القانون الدويل العريف          ٤٢وتنص املادة     -٢٧٤
 وتتخـذ   ."بالفعل حتت سلطة جيش معـادٍ     تعترب أرض الدولة حمتلة عندما توضع       "على أنه   

السلطة القائمة باالحتالل، اليت أنشئت نتيجة لذلك كل التدابري اليت تقع ضـمن سـلطاهنا               

__________ 

  .٣١، الفقرة "The operation in Gaza"العملية يف غزة  ) ١٥٦(
احلكم ) مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا    (القضية املتعلقة باألنشطة املسلحة على أراضي الكونغو         ) ١٥٧(

، ١٧٢، الفقـرة    ٢٠٠٥، تقارير حمكمة العدل الدوليـة،       ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٩الصادر يف   
  .٧٨الفقرة ... اآلثار القانونية 
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يف ) ٤٣املـادة    ("إلعادة وضمان النظام والسالمة العامني، ما استطاعت إىل ذلك سـبيال          "
ذا كانت هنـاك ممارسـة   وتدعو هذه األحكام إىل حتري ما إ     . املنطقة الواقعة حتت االحتالل   

  .للسلطة من جانب إسرائيل يف قطاع غزة أثناء الفترة املشمولة بالتحقيق
وفيما كان واضعو قواعد الهاي حريصني على محاية حقوق الدولة الـيت ُتحتـل                -٢٧٥

أرضها حرصهم على محاية سكان أرض تلك الدولة، فإن واضعي اتفاقية جنيف الرابعة قـد               
يف وقت احلرب بصرف النظر عن       )١٥٨()"األشخاص احملميني "(  املدنيني سعوا إىل ضمان محاية   

ونظرا ألن اتفاقية جنيف الرابعة تتضمن شروطا أكثر مرونـة، يف           . )١٥٩(حالة األراضي احملتلة  
كثري من اجلوانب، من قواعد الهاي، وتوفر بذلك قدرا أكرب من احلماية، فإهنا قد اعُتمدت               

، حيـث طّبقـت     ناليتيلتشلية ليوغوسالفيا السابقة يف قضية      من جانب احملكمة اجلنائية الدو    
تعتـرب أوجـه احلمايـة      :  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٦الدائرة االبتدائية املعيار الوارد يف املادة       

حتـت  "املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف الرابعة معموال هبا حاملا يقع األشخاص احملميـون              
حتت  "ذا ال ُيفهم مبعناه الضيق ولكن مبعناه األوسع، أي         جيش معاد أو دولة حمتلة، وه      "سلطة
تطبيق قانون االحتالل من حيـث      ": وخلصت الدائرة االبتدائية إىل أن    .  جيش معاد  "سلطة

يقتـضي أن     باعتبارهم مدنيني حمميني مبوجب اتفاقية جنيف الرابعـة، ال         تأثريه على األفراد  
  .)١٦٠("تكون لدولة االحتالل سلطة فعلية

قد مارست إسرائيل، بال ريب، يف مجيع األوقات ذات الصلة بوالية البعثة، سيطرة             و  -٢٧٦
وترى البعثة أن ظروف هذه السيطرة تؤكد أن قطاع غزة ما زال حمتال . فعلية على قطاع غزة

وتنطبق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، إذن، يف مجيع األوقات ذات الصلة           . من جانب إسرائيل  
  .زامات إسرائيل حنو سكان قطاع غزةعلى ما يتعلق بالت

وعلى الرغم من عزم إسرائيل املعلن التخلي عن وضعها كسلطة قائمة بـاالحتالل،               -٢٧٧
 )١٦١(٢٠٠٥عـام   الذي مت    "فك االرتباط "بإجالء قواهتا ومستوطنيها من قطاع غزة خالل        

  .)١٦٢(ظل اجملتمع الدويل يعترب إسرائيل سلطة قائمة باالحتالل

__________ 

 التفاقية جنيف الرابعة، األشخاص احملميون هم أولئك الذين جيدون أنفسهم يف حلظة مـا، وبـأي                 وفقاً ) ١٥٨(
  .اياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياهاشكل كان، حتت سلطة طرف يف الرتاع ليسوا من رع

  .٩٥الفقرة .... اآلثار القانونية  ) ١٥٩(
الفقـرات   ،٢٠٠٣مـارس   /، القرار الصادر يف آذار    IT-98-34-7، قضية رقم    املدعي العام ضد ناليتيلتش    ) ١٦٠(

٢٢٢-٢١٩.  
ـ / نيـسان  ١٥ املخطط العام، مكتب رئيس الـوزراء،        -خطة فك االرتباط     ) ١٦١( ، الفقـرة   ٢٠٠٤ل  ـأبري

 ، متاحة على املوقع الشبكي)٣(‘١‘٤
www.pmo.gov.il/PMOEng/Archive/Press+Releases/2004/Disengagement+Plan . ــس ــرار جمل وق

  .٩/١-حقوق اإلنسان دإ
  .٩/١-لس حقوق اإلنسان دإوقرار جم) ٢٠٠٩(١٨٦٠قرار جملس األمن  ) ١٦٢(
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وضع يف االعتبار التكوين اجلغرايف السياسي لقطاع غزة، فإن السلطات اليت           وإذا ما     -٢٧٨
ذلـك أن  . متارسها إسرائيل من احلدود متكّنها من تقرير ظروف احلياة داخل قطـاع غـزة   

مبا فيها، وإىل حد كبري، معرب رفح املؤدي إىل مـصر،           (إسرائيل تسيطر على املعابر احلدودية      
 وتقرر ما وَمن يدخل إىل قطاع غزة ومـا وَمـن       )١٦٣()العبورمبوجب شروط اتفاق التنقل و    

وقد وتسيطر إسرائيل أيضا على منطقة البحر اإلقليمي املتامخة لقطاع غزة،   . خيرج من القطاع  
 أعلنت حصارا فعليا وقيودا فعلية على منطقة صيد األمساك، مبا ميكنها مـن الـتحكم يف النـشاط                 

ل السيطرة الكاملة على اجملال اجلوي لقطـاع غـزة          وهي تواص . االقتصادي يف تلك املنطقة   
املأهولة  بطرق شىت منها، مواصلة املراقبة والرصد باستخدام الطائرات واملركبات اجلوية غري          

وهي تقوم باجتياحات وتوغالت عسكرية، وتعمد بني حني وآخر إىل . أو الطائرات بال طيار
اخل قطاع غزة على مقربـة مـن        ضرب أهداف داخل قطاع غزة، وتعلن مناطق حمظورة د        

احلدود مع إسرائيل حيث كانت توجد مستوطنات إسرائيلية، وتقوم قوات إسرائيلية بتنفيـذ             
وعالوة على ذلك، تتحكم إسرائيل يف السوق النقدية احمللية اسـتنادا إىل            . أعمال احلظر هذه  
  .كيةوتتحكم يف الضرائب والرسوم اجلمر) الشاقل اجلديد(العملة اإلسرائيلية 

ذلك أنه  . وما زالت السلطة على األرض الفلسطينية احملتلة بيد إسرائيل يف هناية األمر             -٢٧٩
مبوجب قانون االحتالل وممارساته، ال يشكل إنشاء السلطة القائمة باالحتالل إدارة مؤقتـة             
على أرض حمتلة شرطا أساسيا لالحتالل، على الرغم من أن ذلك ميكن أن يكـون عنـصرا          

والواقع هو أن اجلهة القائمـة      . )١٦٤(يف مجلة عناصر، تشري إىل وجود هذا االحتالل       واحدا،  
باالحتالل، كما يتبني يف حالة الدامنرك إبان احلرب العاملية الثانية، تستطيع اإلبقاء على إدارة              
حملية قائمة، أو السماح بتنصيب إدارة حملية جديدة طوال فترة احتفاظها بالسلطة النهائيـة              

وعلى الرغم من أن إسرائيل نقلت إىل السلطة الفلسطينية جمموعة مهام ضمن مناطق             . لنفسها
حمددة فإهنا قد فعلت ذلك مبوجب اتفاق، من خالل اتفاقات أوسلو والتفامهات ذات الصلة،              

وحني أجلت إسرائيل   . )١٦٥(حمتفظة لنفسها بسلطات ومسؤوليات مل يتم نقلها بتلك الطريقة        
ومستوطناهتا من قطاع غزة، فإهنا خلّفت وراءها إدارة حملية فلسطينية          من جانب واحد قواهتا     

ويف هذا الصدد، تشري البعثـة    . وليس هناك هيئة إدارة حملية ُنقلت إليها السلطة كاملة        . قائمة
إىل أن حمكمة العدل الدولية، يف فتواها بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تـشييد جـدار يف                 

تلة، تعترب أنه مل يكن لنقل إسرائيل السلطات واملسؤوليات، مبوجـب           األرض الفلسطينية احمل  
__________ 

 التزامات حكومة إسرائيل والسلطة     ٢٠٠٥نوفمرب  /ميثل هذا االتفاق الذي مت التوصل إليه يف تشرين الثاين          ) ١٦٣(
الفلسطينية ويساعد يف تنفيذه ومواصلة تفعيله مبعوث اللجنة الرباعية اخلاص لفك االرتبـاط وموظفـوه               

:  واالتفـاق متـاح علـى املوقـع الـشبكي          .املنسق األمـين للواليـات املتحـدة وموظفـوه         أو/و
http://unispal.un.org/unispal.nsf/b987b5db9bee37bf85256d0a00549525/c9a5aa5245d910bb852

570bb0051711c/$FILE/Rafah%20agreement.pdf.  
  .٢١٧، الفقرة املدعي العام ضد ناليتيلتش ) ١٦٤(
  ).أ(، املادة األوىل ١٩٩٥لضفة الغربية،  الفلسطيين املؤقت بشأن قطاع غزة وا-االتفاق اإلسرائيلي  ) ١٦٥(
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خمتلف االتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، أي أثر يؤدي إىل تغيري ما إلسـرائيل مـن                
  .)١٦٦(وضع السلطة القائمة باالحتالل

وعلى الرغم من وجود عناصر أساسية لالحتالل يف قطاع غزة، فإنه ال بد مـن أن                  -٢٨٠
ؤخذ يف االعتبار حقيقة أن يف قطاع غزة إدارة حملية فعلية، تضطلع باملهام واملسؤوليات، يف               ي

جماالت خمتلفة، ُنقلت إىل السلطة الفلسطينية مبوجب اتفاقات أوسلو، حىت إهنا قادرة علـى              
  .االضطالع هبا حىت مع فرض إسرائيل اإلغالق واحلصار على القطاع

 وقعت يف العقدين األخريين، ومن خالل الوالية القضائية         وقد أفضت التطورات اليت     -٢٨١
للمحاكم الدولية، إىل االعتقاد بأن القواعد األساسية اليت تنطبق على الرتاعـات املـسلحة              

بيد أن البعثة تدرك وجود فوارق معينة بـشأن نظـام     . الدولية أو غري الدولية قواعد متقاربة     
ـ  "ةـاخلروق اجلـسيم  "وال سيما نظام    اإلنفاذ الذي أرساه قانون املعاهدات،       وارد يف  ـ ال

  .اتفاقيات جنيف
وقد نشبت أعمال قتالية عسكرية بني القوات املسلحة اإلسرائيلية واجلناح العسكري       -٢٨٢

وللفصائل الفلسطينية األخرى، مبا يف ذلك كتائب شهداء األقصى،         ) كتائب القسام (حلماس  
وقد رأت  .  اليت متسك بزمام أمور السلطة الفلسطينية      اليت ترتبط ارتباطا غري وثيق حبركة فتح      

منظمـات  "احملكمة العليا اإلسرائيلية أن املواجهة بني القوات املسلحة اإلسرائيلية وما تسميه            
الـسياق احلـايل    :  ناشطة يف األرض الفلسطينية احملتلة هو نزاع مسلح دويل لسببني          "إرهابية

ومع ذلك، فإن تصنيف الرتاع املسلح قيـد        . )١٦٧(دودلالحتالل وطبيعة املواجهة العابرة للح    
دويل ميكن أال يكـون ذا       غري البحث، وهو ما تشري إليه احلكومة اإلسرائيلية، بأنه دويل أو         

  .)١٦٨("كليهماالرتاعات الكثري من القواعد واملبادئ املتماثلة حتكم نوعي "أمهية كربى، ذلك أن 
. ة عناصر ذات طبيعة دولية وغري دولية أيـضا        ومن الشائع أن تربز الرتاعات املسلح       -٢٨٣

 املشتركة يف اتفاقيات جنيف األربع، اليت تعد قانونا دوليـا           ٣وتعد القواعد الواردة يف املادة      
وقد أفضى احلرص علـى     . )١٦٩(عرفيا، هي القواعد األساس اليت تنطبق على الرتاعات كافة        

 كافة إىل ازدياد التوافـق يف املبـادئ         محاية املدنيني والعاجزين عن القتال يف ضروب الرتاع       
والقواعد اليت تنطبق على الرتاعات الدولية وغري الدولية، وهو ما أكدته حبق دائرة االستئناف              

وحقيقة األمـر هـي أن      . تاديتشيف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف قضية         

__________ 

  .٧٨-٧٦الفقرات ....... اآلثار القانونية  ) ١٦٦(
  ).قضية عمليات القتل املوجهة(اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل ضد حكومة إسرائيل  ) ١٦٧(
  .٣٠ الفقرة "....العملية يف غزة " ) ١٦٨(
) غوا ضد الواليات املتحدة األمريكيـة     نيكارا(األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها         ) ١٦٩(

 مـن الـنص     ١٤، الصفحة   ١٩٨٦وقائع القضية، واحلكم الصادر بشأهنا، تقارير حمكمة العدل الدولية          
  .اإلنكليزي
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  ال ميكن إال أن يكون ال إنسانيا وغري        ،ةيف احلروب الدولي  بالتايل  حمظور  و ،هو ال إنساين   ما"
وال ينطبق هذا على محاية املدنيني فحـسب، ولكـن          . )١٧٠("مسموح به يف الرتاعات املدنية    

  .ينطبق أيضا على طرائق وأساليب احلرب، على حد سواء
ذلك . والتطابق قائم بني محاية حقوق اإلنسان واحلماية اليت يوفرها القانون اإلنساين            -٢٨٤
 من الربوتوكول اإلضايف األول، واليت جتّسد القانون العريف،         ٧٥قواعد الواردة يف املادة     أن ال 

حتدد جمموعة من الضمانات واحلمايات األساسية، مثل حظر التعذيب والقتـل وظـروف             
وتنطبق هذه  . االعتقال الالإنسانية، هي قواعد مسلّم هبا يف إطار قانون حقوق اإلنسان أيضاً           

يفيدون من   الذين ال "مجيع األشخاص الواقعني حتت سلطة طرف يف الرتاع،         احلمايات على   
  .مبوجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا "أفضلمعاملة 
واعد العرفية واإلنسانية التقليدية السالفة الذكر تتصل اتصاال وثيقا بـالتحقيق    ـوالق  -٢٨٥

 /قعـت يف كـانون األول     يف األحداث اليت وقعت يف ما يتصل بالعمليات العسكرية اليت و          
  . ٢٠٠٩يناير / وكانون الثاين٢٠٠٨ديسمرب 

  القانون اجلنائي الدويل  -جيم   
أصبح القانون اجلنائي الدويل أداة ضرورية إلنفاذ القانون اإلنساين الدويل والقـانون     -٢٨٦

 وللدعاوى واجلزاءات اجلنائية مهمة الردع وتوفر كلتامها قدرا مـن         . الدويل حلقوق اإلنسان  
ويتطلع اجملتمع الدويل بازدياد إىل العدالة اجلنائية باعتبارها آليـة      . العدالة لضحايا االنتهاكات  

وتعتـرب البعثـة    . فّعالة للمساءلة وإلحقاق العدل يف وجه االعتداءات واإلفالت من العقاب         
لنظر يف كل   قواعد وتعاريف القانون اجلنائي الدويل حامسة األمهية يف أداء واليتها املتمثلة يف ا            
  .الرتاع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت ارتكبها أطراف

. وُتعّرف اجلرائم مبوجب القانون الدويل يف املعاهدات ويف القانون الـدويل العـريف       -٢٨٧
اعـات  ويستتبع انتهاكات القواعد اإلنسانية األساسية اليت تنطبق على مجيـع ضـروب الرت            

وهذه اجلرائم تضم اجلرائم ضد اإلنسانية      . )١٧١(مسؤولية جنائية فردية مبوجب القانون العريف     
واجلرائم األخرى غري املرتكبة بالضرورة كجرميـة       . وجرائم احلرب وجرائم اإلبادة اجلماعية    

  .حرب أو جرمية ضد اإلنسانية هي التعذيب واالختفاء القسري

__________ 

، القرار بشأن االلتماس املقدم من الدفاع للطعـن         IT-94-1-AR72، القضية رقم    املدعي العام ضد تاديتش    ) ١٧٠(
  .بعدها  وما٩٦انظر الفقرة . ١١٩، الفقرة ١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول ٢التمهيدي يف االختصاص املؤرخ 

وتؤكـد مجيـع هـذه      : ، قالت دائرة االستئناف   ١٣٤يف الفقرة   .  وما بعدها  ١٢٨املرجع نفسه، الفقرة     ) ١٧١(
، بصيغتها اليت   ٣العوامل أن القانون الدويل والعريف يفرض مسؤولية جنائية عن املخالفات اخلطرية للمادة             

بادئ وقواعد عامة أخرى بشأن محاية ضحايا الرتاع املسلح الداخلي، وعـن خمالفـة مبـادئ                تكملها م 
  .وقواعد أساسية معينة تتعلق بوسائل وأساليب القتال يف االضطرابات املدنية



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 92 

 نظاما للتنفيذ من خالل تعريف اخلروق       ١٩٤٩بع لعام   وتنشئ اتفاقيات جنيف األر     -٢٨٨
وتستند اخلروق اجلسيمة إىل أمهية     . اجلسيمة لبعض أحكامها ذات الصلة باألشخاص احملميني      

. القيمة اليت تتعرض لالعتداء، وجسامة الفعل أو االمتناع عن الفعل الذي يشكّل املخالفـة             
  :خلروق اجلسيمة بأهنا من اتفاقية جنيف الرابعة ا١٤٧وتعّرف املادة 

تلك اليت تتضمن أحد األفعال التالية، إذا اقترفت ضد أشخاص حمميني أو ممتلكات             
القتل العمد، والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب          : حممية باالتفاقية 

ة اخلاصة بعلم احلياة، وتعّمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار اخلطري بالسالمة البدني           
أو بالصحة، والنفي أو النقل غري املشروع، أو احلجز غري املشروع لشخص حممـي              
وإكراه الشخص احملمي على اخلدمة يف القوات املسلحة بالدولة املعادية، أو حرمانه            
عن عمد من حقه يف أن حياكم بصورة قانونية وغري متحيزة وفقا للتعليمات الواردة              

 وتدمري واغتصاب املمتلكات على حنو ال تـربره         يف هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن،    
  .ضرورات حربية وعلى نطاق كبري بطريقة غري مشروعة وتعسفية

 الدول األطراف بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات      ١٤٦وتلزم املادة     -٢٨٩
جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون، أو يأمرون باقتراف، أحد اخلـروق اجلـسيمة              

مبالحقة املتهمني بـاقتراف مثـل هـذه    "والدول األطراف ملزمة . درجة يف هذه االتفاقية   امل
املخالفات اجلسيمة، أو باألمر باقترافها، وبتقدميهم، أيا كانت جنسيتهم، إىل احملاكمة أمـام             

  ."حماكمها اخلاصة
ـ               -٢٩٠ ة، وترد هذه اجلرائم وغريها يف نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدولي
االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني    ) (ب)(٢(٨و) "االنتهاكات اجلسيمة ") (أ)(٢(٨ املادة

  .)١٧٢()واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة
وتعد جرائم احلرب انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الـدويل، وتنطبـق علـى               -٢٩١

.  مبوجب قانون املعاهدات أو القانون العريف      الرتاعات املسلحة وتستتبع مسؤولية جنائية دولية     
وميكن ارتكاب جرائم احلرب يف سياق الرتاعات املسلحة ذات الطابع الدويل، وكـذلك يف              

وتشمل هذه الفئة من اجلـرائم اخلـروق        . سياق الرتاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل      
  .اجلسيمة حسب تعريفها الوارد يف اتفاقيات جنيف األربع

 مبا يف ذلك القتل العمـد أو      (وتضم جرائم احلرب اجلرائم ضد األشخاص احملميني          -٢٩٢
؛ واجلرائم ضد   )التعذيب أو األعمال الالإنسانية األخرى، وأخذ الرهائن والعقوبات اجلماعية        

مبا يف ذلك تدمري املمتلكات الواسع النطاق الذي ال تربره الضرورة العـسكرية             (املمتلكات  

__________ 

وال زالت صـحة اإلعـالن      : ال يزال إمكان انطباق نظام روما األساسي على قطاع غزة موضع مناقشة            ) ١٧٢(
من نظام روما األساسي موضع تقيـيم لـدى         ) ٣(١٢ص احملكمة مبوجب املادة     الفلسطيين قبول اختصا  

  .مكتب املدعي العام للمحكمة
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 غري مشروع وبصورة تعسفية، وتدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليهـا،            واملنفّذ على حنو  
تكـون   لـن  والنهب، وإعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادي ملغاة أو معلقة أو           

يف  مبا(؛ واجلرائم ذات الصلة باستخدام أساليب ووسائل حربية حمظورة )مقبولة يف أي حمكمة  
هداف املدنية، وشن هجوم موجه ضد أهداف مـشروعة إذا       ذلك اهلجوم على املدنيني أو األ     

كان هذا اهلجوم يسبب إصابات عرضية مفرطة بني املدنيني أو يلحق أضرارا عرضية فادحة              
بالبيئة، وإساءة استعمال الشعارات اليت توفر احلماية، وتعّمد جتويع املدنيني كأسلوب مـن             

وعالوة على ذلك، تعّرف    ). ال اإلرهابية أساليب احلرب، واستخدام الدروع البشرية واألعم     
من نظام روما األساسي، كجرمية حرب، شن هجوم مباشر ضد مـن            ‘ ٣‘)ب)(٢(٨املادة  

يتمتعون باحلماية من املوظفني املستخدمني، أو املنشآت أو املواد أو الوحدات أو املركبـات              
  .املستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية

وقد نص النظام األساسـي     .  اإلنسانية هي جرائم هتز ضمري اإلنسانية      واجلرائم ضد   -٢٩٣
للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة           

وتشمل هذه اجلرائم القتل العمد واإلبادة      . لرواندا على حماكمة مرتكيب جرائم ضد اإلنسانية      
سجن والتعذيب واالغتصاب واالضطهاد وغري ذلك مـن األفعـال          واالستعباد واإلبعاد وال  

. )١٧٣(الالإنسانية حني تكون جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان املدنيني            
وعلى الرغم من وجوب أن يكون ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية قد جرى يف نزاع مسلح،               

غوسالفيا السابقة، فإن هـذا الـشرط       مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليو      
  .يشكل جزءا من تعريف القانون العريف هلذه اجلرمية ال

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان  -دال   
صّدقت إسرائيل على عدد من أهم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك               -٢٩٤

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وا        
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية          
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               

  .ييز ضد املرأةواتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم
ومن املقبول اآلن على نطاق واسع أن معاهدات حقوق اإلنسان ما زالت تنطبق يف                -٢٩٥

ففي فتواها بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جـدار يف األرض            . أحوال الرتاع املسلح  
 حقـوق   أن احلماية اليت توفرها اتفاقيـات     "الفلسطينية احملتلة، اعتربت حمكمة العدل الدولية       

  .)١٧٤("...اإلنسان ال تتوقف يف حالة الرتاع املسلح إال من خالل إعمال أحكام تقييدية 
__________ 

، IT-96-23، القضية رقـم     املدعي العام ضد كوناراك   احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،      : انظر ) ١٧٣(
  .٨٥، الفقرة ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٢احلكم الصادر يف 

؛ انظر أيضا مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، الفتـوى           ١٠٦الفقرة  ... اآلثار القانونية    ) ١٧٤(
  .٢٥، الفقرة ٢٢٦، الصفحة ١٩٩٦، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٦يوليه /متوز ٨الصادرة يف 
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وقد أعربت حمكمة العدل الدولية، يف فتواها بشأن مشروعية التهديـد باألسـلحة               -٢٩٦
النووية واستخدامها، عن اقتناعها الراسخ بأنه، يف سياق الرتاع املـسلح، يكـون القـانون               

ومن املفهوم عمومـا يف     . يل هو قاعدة التخصيص يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان        اإلنساين الدو 
الوقت احلاضر، أن قانون حقوق اإلنسان يظل واجب التطبيق ما مل يعّدله، أو يضعه جانبـا،   

وعلى أي حال، ال تفقد القاعدة العامة لقانون حقـوق اإلنـسان            . القانون اإلنساين الدويل  
تطبيق وتفسري أي قاعدة ذات صلة من قواعد القانون         ترشاد هبا يف    فعاليتها، وتظل قائمة لالس   

فعلى سبيل املثال، تشري ديباجة الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيـف إىل            . اإلنساين
محاية حقوق اإلنسان الدولية للبشر، مؤيدة وجهة النظر القائلة بانطباق القـانون اإلنـساين              

  .ق اإلنسان يف أحوال الرتاعاتالدويل والقانون الدويل حلقو
ومعاهدات حقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها إسرائيل هـي األخـرى ملزمـة يف                -٢٩٧
 من العهـد الـدويل      ٢ذلك أن املادة    . يتعلق بسلوك إسرائيل يف األرض الفلسطينية احملتلة       ما

شـخاص  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ُتلزم كل دولة طرف بأن حتترم وتكفل لكل األ            
 احلقوق املعترف هبا داخل إقليمها، ذلـك  "ون لواليتها القانونيةضعالذين هم يف إقليمها وخي    "

جيب على كل دولة طـرف أن حتتـرم         "أنه استنادا إىل قول اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،         
 وتكفل احلقوق املنصوص عليها يف العهد لكل شخص خيضع لـسلطة الدولـة الطـرف أو        

  .)١٧٥("لية، حىت إذا مل يكن موجودا داخل أراضيهالسيطرهتا الفع
ورأت حمكمة العدل الدولية أيضا أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية              -٢٩٨

. )١٧٦("على األفعال اليت تقوم هبا الدولة ممارسة منها لواليتها القضائية خارج إقليمها           "ينطبق  
قا لذلك، أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        وقد رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وف      

والسياسية ينطبق مبا يعود بالنفع على األشـخاص املقـيمني داخـل األرض الفلـسطينية               
وكذلك قررت اللجنة املنشأة لرصد امتثال الدول األطراف للعهد الدويل اخلاص           . )١٧٧(احملتلة

حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية      
أشكال التمييز ضد املرأة أن التزامات إسرائيل حبقوق اإلنسان ميتد نطاقها لتـشمل سـكان               

  .)١٧٨(األرض الفلسطينية احملتلة
  

__________ 

  .١٠، الفقرة )٢٠٠٤ (٣١التعليق العام رقم  ) ١٧٥(
  .٢١٦، الفقرة ...لقضية املتعلقة باألنشطة املسلحة ، انظر أيضا ا١١١، الفقرة ...اآلثار القانونية  ) ١٧٦(
  ).CCPR/CO/78/ISR ("املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان" ) ١٧٧(
 "املالحظات اخلتامية للجنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           "انظر، على سبيل املثال،      ) ١٧٨(

)E/C.12/1/Add.90.(  
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 من العهـد    ٤وتالحظ البعثة أيضا أن إسرائيل مل تنتقص من التزاماهتا مبوجب املادة              -٢٩٩
فاإلعالن الذي أدلت به إسرائيل فور التصديق على . ية والسياسيةالدويل اخلاص باحلقوق املدن

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٩العهد ال خيص إال حاالت استثناء من املادة         
وما زالت حالة الطوارئ يف إسرائيل نافذة منـذ         . والسياسية يف ما يتعلق باحلرمان من احلرية      

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       أما العهد . ١٩٤٨إعالهنا يف عام    
  .فال يسمح صراحة باستثناءات وقت إعالن الطوارئ العامة أو احلرب

كما أن  . وقد تبىن التفسري املعاصر لقواعد الهاي نظرة متدرجة بشأن نطاق تطبيقها            -٣٠٠
حتالل يف منطقة إيتـوري     حمكمة العدل الدولية، حني خلصت إىل أن أوغندا دولة قائمة باال          

أن تعيد وتكفل، قدر    " بيف مجهورية الكونغو الدميقراطية، كانت ترى أيضا أن التزام أوغندا           
واجب ضمان احترام القواعد الواجبة التطبيق من القانون        " يشمل   "املستطاع، النظام واألمان  

  .)١٧٩("الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
تعلق بتطبيق قانون حقوق اإلنسان أثناء العمليات العسكرية وما صاحبها من ويف ما ي  -٣٠١

  .أحداث، تود البعثة أن تتناول باختصار أربع مسائل تتسم باألمهية القانونية
 وإجـالء   ١٩٩٥أول هذه املسائل هو تأثري قيام حكم ذايت فلسطيين حمدود يف عام               -٣٠٢

ذلك أن اهليئات   .  على التزامات إسرائيل الدولية     من قطاع غزة   ٢٠٠٥إسرائيل قواهتا يف عام     
املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان تظل تعترب إسرائيل مسؤولة عن تنفيـذ التزاماهتـا              
مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة بعد إنشاء هيئات احلكم الذايت        

غزة والضفة الغربية يف هذا الصدد، ذلك       ومل تفّرق هذه اهليئات بني قطاع       . )١٨٠(الفلسطينية
ويف فتواها بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن       . أن األرض الفلسطينية احملتلة تعترب وحدة واحدة      

تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، تناولت حمكمة العدل الدولية بإجياز بليـغ هـذه               
الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       املسألة مبالحظة أن إسرائيل، ملزمة مبوجب العهد        

عدم وضع أية عراقيل يف وجه ممارسة هذه احلقوق يف امليادين الـيت             " بواالجتماعية والثقافية   
 ويف تقرير صدر مؤخرا عن قطاع غزة        )١٨١("انتقل فيها االختصاص إىل السلطات الفلسطينية     

االرتباط من جانب واحد    رأى التسعة املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة أن فك           
من االمتثال اللتزاماهتا حبقوق اإلنسان حنو سـكان األرض         "يف قطاع غزة ال ُيعفي إسرائيل       

__________ 

  .١٧٨الفقرة ... ة القضية املتعلقة باألنشطة املسلح ) ١٧٩(
على سبيل املثال، أعادت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مالحظاهتـا اخلتاميـة لعـام                 ) ١٨٠(

  .)٨٥، الفقرة E/C.12/1/Add.90(أسفها لرفض الدولة الطرف تقدمي تقارير عن األرض احملتلة ، تأكيد ٢٠٠٣
  .١١٢، الفقرة ....اآلثار القانونية  ) ١٨١(
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متتع سكان  على  التدابري اليت تتخذها    تؤثر  احملتلة؛ ذلك أن إسرائيل تظل ملتزمة بذلك بقدر ما          
  .)١٨٢("قطاع غزة حبقوق اإلنسان

ة أمام جلنة مناهضة التعذيب حبجة أهنا مل تعد لديها          ودفعت إسرائيل يف اآلونة األخري      -٣٠٣
التزامات يف جمال حقوق اإلنسان مبوجب االتفاقية يف ما يتعلق بغزة نظرا لألثر املترتب على               

لـدى الدولـة    "ويف رفضها هلذه احلجة، قالت اللجنة إن        . ١٩٩٥ يف عام    "فك االرتباط "
. )١٨٣("ن اجلوانب يف األرض الفلسطينية احملتلة الطرف السيطرة والوالية القضائية على الكثري م      

وتتفق البعثة على أن نقل السلطات واملهام إىل هيئات احلكم الذايت ال ُيعفي إسـرائيل مـن                 
حتت سيطرهتا   التزاماهتا بضمان حقوق اإلنسان لألشخاص الواقعني ضمن واليتها القانونية أو         

ان أي أفعال تقف عقبة يف وجه اجلهـود         ويقع على إسرائيل واجب االمتناع من إتي      . الفعلية
اليت تبذهلا هيئات احلكم الذايت الفلسطينية لـضمان التمتـع حبقـوق اإلنـسان يف األرض                

  .الفلسطينية احملتلة، وينبغي هلا تيسري تلك التدابري
وتتعلق املسألة الثانية بالتزامات السلطة الفلسطينية وسلطة األمر الواقع يف قطاع غزة              -٣٠٤
وملا كانت هـذه اجلهـات      . ات الفاعلة السياسية والعسكرية األخرى حبقوق اإلنسان      واجله

وينبغـي  . جهات فاعلة من غري الدول، فإنه ينبغي معاجلة مسألة التزاماهتا حبقوق اإلنـسان            
مالحظة أن املسألة نفسها ليست مطروحة يف ما يتعلق بااللتزامات بالقانون اإلنساين الدويل،             

فإن "وكما رأت احملكمة اخلاصة املعنية بسرياليون، .  ُحسمت منذ وقت مضىفهذه املسألة قد
ت مـن غـري     أو جهـا   أن مجيع األطراف يف نزاع مسلح، سواء كانوا دوال        به  لم  من املسّ 

احلكومات، ملزمة بالقانون اإلنساين الدويل، حىت وإن جاز للدول من دون غريها أن تصبح              
  .)١٨٤("أطرافا يف املعاهدات الدولية

وقد ظلت العالقة بني القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان،             -٣٠٥
تتطور بسرعة، وال سيما يف ما يتعلق بالتزامات اجلهات الفاعلة من غري الدول، بلوغا هلدف               
أمسى، أال وهو تعزيز محاية األشخاص ومتكينهم من التمتع حبقوق اإلنسان يف كل الظروف              

يف سياق هذه املسألة اليت تدخل ضمن والية البعثة، يتضح جليـا أن اجلهـات               و. واألحوال
الفاعلة من غري الدول، اليت متارس مهام مناظرة ملهام احلكومة على إقليم من األقاليم، يقـع                

  . عليها واجب احترام حقوق اإلنسان
عامة الـيت   وتالحظ البعثة أن السلطة الفلسطينية قد أعلنت، من خالل التعهدات ال            -٣٠٦

قطعتها على نفسها، وكذلك من خالل تعهدات منظمة التحرير الفلسطينية واجمللس التشريعي 

__________ 

)١٨٢ ( A/HRC/10/22، ٢٠ الفقرة.  
  ).١١، الفقرة CAT/C/ISR/CO/4 ("املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب" ) ١٨٣(
، )SCSL-2004-14-AR72(E)(، القـضية    املدعي العام ضد سام هنجا نورمـان      انظر، على سبيل املثال،      ) ١٨٤(

  .٢٢، الفقرة )٢٠٠٤مايو / أيار٣١) (جتنيد األطفال(القرار بشأن االلتماس املقدم استنادا إىل عدم االختصاص 
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الفلسطيين، التزامها باحترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف كثري من احلاالت عموما، مبـا   
  .)١٨٥(ينويرد هذا االلتزام يف القانون األساسي الفلسطي. يف ذلك يف سياق االتفاقات الدولية

 وميكن النظر إىل التزامات سلطات غزة من خالل عدة منظورات لكـن احملـصلة               - ٣٠٧
وأصـدرت  . فقد أكدت سلطات غزة للبعثة جمددا التزاماهتا باحترام حقوق اإلنسان         . واحدة

وعالوة على ذلك،   . محاس أيضا سلسلة إعالنات، من جانب واحد، باحترام حقوق اإلنسان         
 الفلسطيين، مبا فيه من أحكام عديدة بشأن حقوق اإلنسان، يف قطاع            يطبق القانون األساسي  

  .)١٨٦(غزة أيضا
وتتعلق املسألة الثالثة، اليت ينبغي معاجلتها هنا، باحلق يف تقرير املصري وتطبيقه علـى                -٣٠٨

ذلك أن الرتاعات املسلحة اليت تضع حركات       . تعريف وضع املقاتل وتأثريه على مبدأ التمييز      
أو حركات املقاومة يف مواجهة االستعمار واالحتالل تعترب نزاعات مسلحة          /طين و التحرر الو 

سـيما   ووفقا للقانون الدويل، وال   . من الربوتوكول اإلضايف األول   ) ٤(دولية حسب املادة    
 الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف، ينبغي ممارسة أي عمل من أعمـال املقاومـة،           

  .رير املصري، باحترام كامل لسائر حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلوفقا للحق يف تق
 من املفيد أيضا أن نشري بإجياز إىل أن الدول غري األطراف يف نزاع مـسلح                وختاماً  -٣٠٩

تقع عليها مسؤوليات يكون هلا دور حاسم تضطلع به يف جمال محاية املدنيني والعاجزين عن               
لك أنه، مبوجب املادة األوىل، املشتركة بـني اتفاقيـات جنيـف            ذ. القتال ومحاية حقوقهم  

قق احترامهـا يف مجيـع      تتعهد األطراف السامية بأن حتترم هذه االتفاقية وحت       "،  ١٩٤٩ لعام
ويستتبع هذا احلكم التزامات ال تقتصر فحسب على ما يتعلق باجلهات الفاعلـة             . "األحوال

__________ 

 تـشرين   ٢٨-٢٧؛ إعـالن برشـلونة،      ٢١، الفقـرة    A/HRC/10/22؛  ٩١، الفقرة   ...اآلثار القانونية    ) ١٨٥(
وميكن االطالع  . http://www.euromedrights.net/281: ، متاح على املوقع الشبكي    ١٩٩٥نوفمرب  /الثاين

-http://www.palestinianbasiclaw.org/2002: ساسي الفلـسطيين يف املوقـع الـشبكي       على القانون األ  

basiclaw . تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ قرار جملس حقـوق اإلنـسان             : انظر أيضا
٧/١) A/HRC/8/17 ٨، الفقرة(.  

ويف هذا الصدد، صّرح تسعة أشخاص مكلفني مبهام يف إطـار           . عقد اجتماع وإجراء مراسالت مع البعثة      ) ١٨٦(
إن اجلهات الفاعلة من غري الدول اليت متارس مهام مناظرة ملهـام احلكومـة              ": اإلجراءات اخلاصة مبا يلي   

نسان حني ميـس سـلوكها      ومتارس سيطرة فعلية على إقليم من األقاليم ملزمة باحترام معايري حقوق اإل           
ووجهة النظر هـذه    ). ٢١، الفقرة   A/HRC/10/22 ("حقوق اإلنسان لألشخاص الذين هم حتت سيطرهتا      

تأيت بعد البيان الذي أدىل به يف نفس االجتاه أربعة من املكلفني مبهام يف إطار اإلجراءات اخلاصة، كـانوا                   
رغم أن حزب اهللا، باعتباره جهة فاعلة،       ": ، وفيما يلي نصه   ٢٠٠٦قد زاروا لبنان يف أعقاب حرب عام        

ال ميكنه أن يصبح طرفا يف معاهدات اإلنسان هذه، إال أنه يظل خاضعا ملطالب األسرة الدوليـة، الـيت                   
عّبرت عنها ألول مرة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بأن حيترم ويعزز كل عضو من أعضاء اجملتمـع            

والعملي على وجه اخلصوص دعوة مجاعة مسلحة إىل احترام قواعـد           ومن املناسب   . ... حقوق اإلنسان 
متارس سيطرة ذات شأن على إقليم من األقاليم والسكان ويكون هلا بنية سياسية             ‘حقوق اإلنسان عندما    

  .٩، الفقرة A/HRC/10/22 انظر أيضاً). ١٩، الفقرة A/HRC/217(‘ "ميكن حتديدها
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دولة، ولكن يف ما يتعلق أيضا باإلنفاذ الـدويل         وسلوكها ضمن نطاق الوالية القانونية لكل       
ويقع على الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف االلتزام بتيسري مرور اإلغاثة           . هلذه االتفاقيات 

اإلنسانية، كما أن هلا دورا تضطلع به يف تقدمي مثل هذه املساعدة إىل األشخاص احملميني عند        
  ).ية جنيف الرابعة من اتفاق٥٩ و ٢٣املادتان (احلاجة إليها 

ويف اخلتام، تود البعثة أن تؤكد أن على مجيع األطراف يف نزاع مـسلح االلتـزام                  -٣١٠
  .باحترام متتع اجلميع حبقوق اإلنسان
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  اجلزء الثاين

  األرض الفلسطينية احملتلة    

  قطاع غزة    
  الفرع ألف

  العمليات العسكرية

  عرض عاممقدمة و: احلصار  - خامساً 
ها يف الفتـرة    ـام ب ـال ميكن إجراء تقييم كامل للعمليات العسكرية اليت جرى القي           -٣١١
 وال لتأثريها من دون    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٩ و   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨من  

. أن يؤخذ بعني االعتبار السياق العام والظروف املعيشية السائدة وقت بدء تلك العمليـات             
واحي املادية، جاءت األعمال القتالية العسكرية ذروة لعملية طويلـة مـن العـزل              ومن الن 

. االقتصادي والسياسي اليت فرضتها إسرائيل على قطاع غزة، واليت توصف عموما باحلصار           
ويقدم هذا الفصل عرضا عاما للحصار، فيما يقدم الفصل السابع عشر حتليال مفـصال ملـا                

  .ن تأثري تراكمي على أهل غزة وحقوقهم اإلنسانيةللحصار وللعمليات العسكرية م
وقد بدأت سلسلة التدابري االقتصادية والسياسية اليت فرضت على غـزة يف حـوايل      -٣١٢
وترافـق  .  حني حققت محاس انتصارا انتخابيا يف االنتخابات التشريعية        ٢٠٠٦فرباير  /شباط

ان املاحنة ومع أفعال قامت هبـا       هذا مع حجب للدعم املايل املقدم لقطاع غزة من بعض البلد          
وتولت محاس مقاليـد    . بلدان أخرى كانت مبثابة دعم معلن أو ضمين للحصار اإلسرائيلي         

وبعد ذلك بوقت قصري، أعلنت     . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥السلطة الفعلية يف قطاع غزة يف       
االجتماعيـة  ، متخذة سلسلة من التدابري االقتصادية و     )١٨٧("أرضا معادية "إسرائيل قطاع غزة    

وقد تركت هذه التـدابري أثـرا       . والعسكرية اليت ترمي، عن عمد، إىل عزل محاس وخنقها        
  .شديدا على املستويات املعيشية للسكان

ويشمل احلصار تدابري، مثل إغالق املعابر احلدودية الذي يكون يف بعض األحيـان               -٣١٣
خلـدمات ويف وجـه اإلمـداد       إغالقا كامال لعدد من األيام، يف وجه األشخاص والسلع وا         

وترك احلصار آثارا شديدة على النشاط التجاري ونـشاط األعمـال           . بالوقود وبالكهرباء 
__________ 

 :انظر املوقع الشبكي ) ١٨٧(
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2007/Security+Cabinet+declares+Gaza+

hostile +territory+19-Sep-2007.htm.  
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وتعد الكهرباء والوقود، اللذان يتم اإلمـداد  . التجارية العام والزراعة والصناعة يف قطاع غزة  
جاريـة وانتـهاء    هبما من إسرائيل، أساسيني لطائفة واسعة من األنشطة بدءا من األعمال الت           

وفرضت قيود جديـدة، تولـت إسـرائيل        . بالتعليم واخلدمات الصحية والصناعة والزراعة    
إنفاذها، على منطقة صيد األمساك يف البحر قبالة قطاع غزة، لتؤثر سلبا على أنشطة صـيد                

وأنشأت إسرائيل أيضا منطقة فاصلة بعرض متغري . األمساك وعلى موارد رزق صيادي األمساك
حمدد على طول احلدود؛ كما أنشأت منطقة حرام واسعة املساحة يف اجلزء الـشمايل              وغري  

وتشكل منطقة احلرام هذه، يف     . لقطاع غزة، حيث كانت تقع بعض املستوطنات اإلسرائيلية       
واقع األمر، منطقة فاصلة موسعة يف اجلزء الشمايل من قطاع غزة، ال يستطيع أهـل غـزة                 

نطقة الفاصلة هذه على نقل عدد من املعامل واملصانع من هـذه            وقد أجرب إنشاء امل   . دخوهلا
املنطقة إىل منطقة أقرب إىل مدينة غزة، ليتسبب ذلك يف خلق دواعي قلق بيئيـة واحتمـال                 

وفرضت قيودا شديدة على األشخاص، فلم يسمح . نشوء أخطار صحية على أهل قطاع غزة
  .ال ميكن التنبؤ بهإال لقلة من التجار بالعبور على حنو غري منتظم و

وبسبب االحتالل، الذي أوجد عددا من روابط التبعية، وألسباب جغرافية وسياسية             -٣١٤
وتارخيية أخرى، أضحى توافر السلع واخلدمات، وكذا مواصلة احلياة اليومية يف قطاع غزة،             

ائيـة،  ويتم االجتار بالـسلع الغذ    . شديد االعتماد على إسرائيل وعلى سياستها إزاء املنطقة       
وبغريها من السلع االستهالكية، وبالوقود والكهرباء ومبواد البناء وغري ذلك من األصناف من        

وتعمل إسرائيل أيضا كقناة لالتصاالت بني أهل غـزة وسـائر األرض            . إسرائيل أو غريها  
د ويوج. الفلسطينية والعامل اخلارجي، مبا يف ذلك ألغراض الربامج التعليمية والتبادل التعليمي          

) مكرس أساسا لعبور األشخاص(هي معرب إيريتز  : بني إسرائيل وقطاع غزة مخس نقاط عبور      
). للسلع(وصوفا  ) للسلع(وكرم أبو سامل    ) للحبوب(املنظار  /وكارين) للوقود(وناحال عوز   

ومنذ . وكانت سيطرة إسرائيل على هذه املعابر تتسم على الدوام بفرض القيود على أهل غزة        
وال سيما إبان العمليات العسكرية وبعدها، مل تزدد درجة التقييـد فحـسب             بدء احلصار،   

ولكن جرت أيضا ممارسة السيطرة والرقابة بصورة تعسفية، مما أدى إىل ازدياد انعدام اليقني              
  .حىت فيما يتعلق مبرور األصناف اليت تدعي إسرائيل السماح بدخوهلا

رب معرب إيريتز إىل إسرائيل وعرب معرب رفح وقد كاد أن يتوقف متاما تنقل األشخاص ع  -٣١٥
وتشمل االستثناءات السماح، على حنو غري منتظم وال ميكن التنبؤ به، باإلجالءات            . إىل مصر 

الطبية يف حاالت الطوارئ وبعبور الدبلوماسيني وموظفي املساعدات اإلنـسانية، وبعبـور            
  .حمدود لبعض التجار

الواردات من اإلمدادات اإلنسانية األساسية عرب      واقتصرت حركة مرور السلع على        -٣١٦
معرب كرم أبو سامل وكذلك على كمية حمدودة من الوقود، ومل تكن كميات السلع املسموح               
بدخوهلا إىل قطاع غزة غري كافية فحسب لتلبية الطلب احمللي، لكنها كانت تستثين أيضا عدة 

ة، وكذا الكثري من السلع اليت تـشتد        أصناف ضرورية لصنع السلع ولتجهيز املنتجات الغذائي      
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ُيبلـغ   حيث ال . وتضافر هذا مع طريقة إدارة املعابر على حنو ال ميكن التنبؤ به           . إليها احلاجة 
  .الناس ال بقائمة األصناف املسموح بدخوهلا إىل قطاع غزة وال باملعايري املعتمدة الختيارها

ث اخنفـاض كـبري يف عـدد    وقبل العمليات العسكرية، أسفر احلصار عن حـدو      -٣١٧
الشاحنات املسموح هلا بالعبور، ذلك أن عدد الشاحنات يعد مقياسا منصفا لكمية الواردات             

وقد زاد هذا العدد زيادة طفيفة خالل فترة        . الداخلة إىل قطاع غزة والصادرات اخلارجة منه      
لبث أن اخنفض   ، لكنه ما    ٢٠٠٨نوفمرب  /يونيه وتشرين الثاين  /اهلدوء اليت سادت بني حزيران    

نوفمرب، بسبب استئناف األعمال القتاليـة عقـب     /اخنفاضا حادا مرة أخرى يف تشرين الثاين      
وتراوح املتوسط اليومي لعدد الشاحنات، اليت اجتازت احلدود        . التوغل العسكري اإلسرائيلي  

 ٣٠ و ٢٣، ما بني    ٢٠٠٨ديسمرب  /نوفمرب وكانون األول  /يف الفترة الواقعة بني تشرين الثاين     
شاحنة، لكنه ازداد بعد بدء األعمال القتالية العسكرية وصوال إىل مخسة أمثال ذلك العدد يف               

علـى أن هـذا العـدد مل يقتـرب، يف أي وقـت              . )١٨٨(٢٠٠٩يناير  /شهر كانون الثاين  
، أو من العدد الـالزم فعـال لتلبيـة          ٢٠٠٧يونيه  /األوقات، مما كان عليه قبل حزيران      من

  .احتياجات السكان
 ٤٠٠  قد دعا إىل تدفق يومي حبـوايل       ٢٠٠٥وكان االتفاق املربم للتنقل والعبور يف عام          -٣١٨

، وهو ما كان أصال أقل من       ٢٠٠٦شاحنة دخوال إىل غزة وخروجا منها حبلول أواخر عام          
وتـبني املعلومـات    . )١٨٩(مستواه قبل االنتفاضة الثانية، لكن ذلك املتوسط مل يتم بلوغه قط          

ثة أن الواردات إىل قطاع غزة والصادرات من القطاع قبل اإلغالق يف عـام              املقدمة إىل البع  
.  شاحنة علـى التـوايل     ١ ٣٨٠ و ١٠ ٤٠٠ قد وصلت إىل متوسط شهري قدره        ٢٠٠٧

 شاحنة من الواردات وال صـادرات بعـد العمليـات           ٢ ٨٣٤واخنفض هذا املتوسط إىل     
نت هناك حالة استثناء واحدة، مسح وبعيد العمليات العسكرية مباشرة، كا. العسكرية األخرية

 ١٤٣ومت تصدير حـوايل  . ٢٠٠٩مارس  /فيها لصادرات من األزهار من قطاع غزة يف آذار        
  .)١٩٠(٢٠٠٩مايو / وأيار٢٠٠٧يونيه /شاحنة من احملاصيل النقدية بني حزيران

 ذلك أنـه،  . ويف الواقع، تأثر النشاط االقتصادي يف قطاع غزة تأثرا شديدا باحلصار            -٣١٩
منذ العمليات العسكرية، أوشك االقتصاد على الوصول إىل حالة من اجلمود، فقـد عـاىن               

  .القطاع اخلاص، وال سيما قطاع الصناعة التحويلية، من أضرار يتعذر إصالحها

__________ 

  ).٢٠٠٩يناير /كانون الثاين (٣٣، العدد Humanitarian Monitorلشؤون اإلنسانية، نشرة مكتب تنسيق ا ) ١٨٨(
  .٢٤، التذييل، الفقرة ٢٠٠٩مكتب العمل الدويل، الدورة الثانية والتسعون،  ) ١٨٩(
 ١٨ ،"حالـة القطـاع اخلـاص يف غـزة        " ،"Paltrade"املعلومات املقدمة من مركز التجارة الفلسطينية        ) ١٩٠(

وتقر البعثة بتلقي املعلومات املقدمة هلا من السلطة الفلـسطينية ردا منـها علـى                .٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٥األسئلة املطروحة من البعثة، 



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 102 

وقد ترتب على احلصار واجلمود، اللذين فرضتهما إسرائيل على حركة الـسلع يف               -٣٢٠
داء اليت توفر السلع االسـتهالكية، لكنـها سـوق          قطاع غزة انطالق اقتصاد السوق السو     

وأضحت األنفاق اليت . يركن إليها أحد وال تستطيع أغلبية الناس يف القطاع حتمل تكاليفها ال
وتأيت كميـات   . بنيت حتت احلدود بني غزة ومصر شريان احلياة لالقتصاد يف غزة وألهلها           

. لع االستهالكية من خالل هذه األنفاق     وكذلك من الس  ) البرتين والديزل (متزايدة من الوقود    
ومن شأن السوق السوداء هذه، وإن تكن وسيلة البقاء الضرورية ألهل غزة يف ظل الظروف               

  .السائدة، أن تعوق منو انتعاش االقتصاد واستدامته، حىت ولو رفع احلصار
ي واجملـال   ومشل احلصار أيضا اختاذ تدابري تتعلق بإمكانية الوصول إىل اجملال البحر            -٣٢١
 أن بيد.  ميال حبريا  ٢٠ بومبوجب اتفاقات أوسلو، حددت ختوم منطقة صيد األمساك         . اجلوي

 أميال حبرية، وحافظت على حتديد هـذه        ٦ بإسرائيل حددت هذه التخوم من جانب واحد        
، حـني   ٢٠٠٩يناير  / وحىت كانون الثاين   ٢٠٠٦أكتوبر  /املسافة يف الفترة من تشرين األول     

وأغلق املهبط الوحيد للطـائرات يف غـزة، وعلـق          .  أميال حبرية  ٣ييقها إىل   أمعنت يف تض  
وحتتفظ إسرائيل بـسيطرة    . مشروع إلعادة بناء املطار الصغري بعد تويل محاس زمام السلطة         

  .كاملة على اجملال اجلوي لغزة
، وعقب توغل عسكري إسـرائيلي يف       ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف منتصف كانون األول     -٣٢٢

طالق محاس صواريخ على إسرائيل، أغلقت مجيع املعابر إغالقا كامال ملدة مثانية            قطاع غزة وإ  
كذلك أدت األنشطة العسكرية أو القتالية الدائرة يف املناطق القريبة من احلدود إىل             . )١٩١(أيام

وأسهمت اإلغالقات الكلية أو اجلزئية إسـهاما       . إغالق كامل على مدى فترات زمنية معينة      
حالة طوارئ حتولت إىل أزمة إنسانية كاملة عقب العمليات العسكرية الـيت            كبريا يف نشوء    

وخالل شهر  . ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٨ديسمرب  /وقعت يف الفترة بني كانون األول     
، اضطرت وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني           ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

إىل تعليق تقدمي املساعدات الغذائية بـسبب نفـاذ         ) ااألونرو(الفلسطينيني يف الشرق األدىن     
إرجـاء تقـدميها     كامل خمزوناهتا الغذائية واضطرت وكاالت إنسانية أخرى إىل خفض أو         

كذلك منع عدم توفر األوراق النقديـة،       . للمساعدة الغذائية أو غريها من ضروب املساعدة      
 أو بـرامج    "النقد مقابل العمل  "ج  نتيجة حظر إسرائيلي، الوكاالت اإلنسانية من تنفيذ برام       

  .)١٩٢(أخرى مماثلة على مدى فترات زمنية طويلة
ومل يؤد تنفيذ تدابري تقييدية كجزء من حصار قطاع غزة إىل نشوء حالة طـوارئ                 -٣٢٣

فحسب، ولكن أدى أيضا إىل إضعاف شديد لقدرات قطاعات الصحة واملياه والطوارئ يف             

__________ 

  .٣٢، العدد Humanitarian Monitorنشرة  ) ١٩١(
  .٥، الصفحة ٣٢، العدد Humanitarian Monitorنشرة  ) ١٩٢(
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كما أن األثر الواقع على االقتصاد احمللي قد        . )١٩٣(داد سوءا غزة على االستجابة للحالة اليت تز     
حد كثريا من قدرات السكان احملليني على التأقلم مع احلالة اجلديدة والتغلب عليها، وفـاقم               

  ).انظر أدناه، الفصل السابع(آثار احلرب على موارد رزق الناس ومستوياهتم املعيشية 
وافيها مبعلومات عن احلصار املفروض على قطاع وسألت البعثة حكومة إسرائيل أن ت    -٣٢٤
يسمح  ال كما أهنا طلبت معلومات عن املعايري املطبقة لتحديد أي السلع اليت يسمح أو            . غزة

بدخوهلا إىل قطاع غزة، واألسباب الداعية إىل تقييد أو منع احلواالت املصرفية، واألسـباب              
غادرة قطاع غزة، مبا يف ذلك ألسباب طبية        الداعية إىل فرض قيود على قدرة الغزاويني على م        

عاجلة، واألسباب الداعية إىل األخذ بسياسة تقييدية متشددة إلصدار التصاريح، مطبقة على            
من يرغب من املاحنني الدوليني واملنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان الدوليـة يف             

تمد إلنشاء منطقة حمددة لـصيد      دخول قطاع غزة، واألسباب الداعية واألساس القانوين املع       
  .لكن البعثة مل يرد إليها أي رد على أي من األسئلة املطروحة. األمساك
خفـض اإلمـداد    (وكانت قانونية بعض التدابري املفروضة من حكومة إسـرائيل            -٣٢٥

وتضم قائمة  . )١٩٤(هي موضوع التماس قدم إىل احملكمة العليا يف إسرائيل        ) بالكهرباء والوقود 
االلتماس جمموعة من املنظمات غري احلكوميـة العاملـة يف إسـرائيل، ومـواطنني              مقدمي  

فلسطينيني، ومنظمات فلسطينية، كل منهم يدفع حبجة أن التخفيضات املقترحة يف اإلمـداد             
بالوقود والكهرباء ال تتفق والتزامات إسرائيل مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبمايـة             

حلكم الصادر عن احملكمة بأن على إسرائيل التزامات إزاء قطاع غـزة،            ويقر ا . )١٩٥(املدنيني
يكون، مبوجبها، اإلمداد املتوخى بالوقود والكهرباء قادرا على تلبية االحتياجات اإلنـسانية            

على أن احملكمة مل تبني مما تتكون االحتياجـات اإلنـسانية،           . لقطاع غزة يف الوقت الراهن    
  . يبدو للسلطات كي حتددهاوتركت تلك التفاصيل على ما

وترى البعثة أن إسرائيل تظل ملزمة، مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة، باختاذ الوسـائل               -٣٢٦
املتاحة، وعلى أوسع نطاق، لكفالة اإلمداد باملواد الغذائية واملواد الطبيـة واملـواد الالزمـة               

وكـذلك  . يد أو شرطللمستشفيات لتلبية االحتياجات اإلنسانية ألهل قطاع غزة من دون ق   

__________ 

 الـيت تقـرر     " لتقصي احلقائق يف بيت حـانون      تقرير البعثة الرفيعة املستوى   "لوحظ وحلل هذا األثر يف       ) ١٩٣(
  . وما بعدها٥٥الفقرات ) A/HRC.9126 (٣-إنشاؤها مبوجب قرار اجمللس دإ

، احلكم الـصادر    ٩١٣٢/٧٠، قضية رقم    جابر البسيوين أمحد وآخرين ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع         ) ١٩٤(
ــاين ٣٠يف  ــانون الث ــاير / ك ــشبكي   ٢٠٠٨ين ــع ال ــى املوق ــة عل ــات متاح  :، املعلوم

http://elyon1.court.gov.il/Files_ ENG/07/320/091/n25/07091320.n25.pdf.  
 تـشرين   ٢٨يهدف االلتماس إىل وقف التخفيضات يف اإلمداد بالكهرباء والوقـود إىل قطـاع غـزة،                 ) ١٩٥(

أداء اليمني واملقتطفـات مـن      ـوعة ب ـوااللتماس، والشهادات ذات الصلة املشف    . ٢٠٠٧  نوفمرب/الثاين
: إجابــة الدولــة واملقتطفــات مــن حكــم احملكمــة، كلــها متاحــة علــى املوقــع الــشبكي

http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intSiteSN=110&intItemId=742.  
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حتيط البعثة علما باملعلومات اليت تلقتها بشأن عدم امتثال حكومـة إسـرائيل حـىت ألدىن                
املستويات اليت حددهتا احملكمة اإلسرائيلية، وتالحظ، يف هذا الصدد، أن للحكومـة سـلطة        

لطة تقديرية واسعة بشأن توقيت وطريقة توفر إمدادات الوقود والكهرباء لقطاع غزة، وأن س            
  .التقدير قد مورست بطريقة اعتباطية وتعسفية

عرض عام للعمليات العسكرية اليت قامت هبا إسـرائيل يف غـزة يف               - سادساً 
 / كانون الثـاين   ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧رة بني   ـالفت

   وبيانات عن اإلصابات٢٠٠٩يناير 
ديد األطراف الرئيـسية    يقدم هذا الفصل عرضا عاما للعمليات العسكرية بغرض حت          -٣٢٧

يف هذه العمليات والوقوف على دينامياهتا، وتبني األحداث اليت وقعت خالل تلك املراحل،             
وينصب التركيز على العمليات العـسكرية      . اليت يتناول هذا التقرير موضعها بتحليل مفصل      

  .اإلسرائيلية يف غزة

ة ـرة الواقع ـغزة يف الفت  األطراف ذات الصلة بإدارة األنشطة العسكرية يف          -ألف   
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨ و٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٢٧بني 
تبني املعلومات املتاحة أن إسرائيل استخدمت حبريتها وقواهتا اجلويـة وجيـشها يف               -٣٢٨

  ."املصبوبعملية الرصاص "العملية اليت أطلقت عليها االسم الرمزي 
ـ       -٣٢٩ ن العمليـات لقـصف سـاحل غـزة أثنـاء           واستخدمت البحرية يف جانب م

  .العسكرية العمليات
وشارك سالح اجلو خالل كامل العمليات العسكرية على حنو يبدو، مـن وجهـة                -٣٣٠

وملا كان سالح اجلو مسؤوال عن معظم األنشطة العسكرية يف األسـبوع            . نظره، أنه مبتكر  
 ١٨ إىل   ٣ية يف الفترة مـن      األول فقد واصل أداء دور مهم يف مساعدة وتغطية القوات الرب          

  .)١٩٦(٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
. ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣وكان اجليش مسؤوال عن الغزو الربي، الذي بدأ يف            -٣٣١

وتشري البيانات املتاحة إىل أن اللواء غوالين واللواء غيفايت ولواء املظليني ومخسة ألوية مـن               
 ومت تعزيز عمليات اهلجوم على ثالث جهـات         .سالح املدرعات شاركت يف التوغل الربي     

بألوية مشتركة من املدرعات واملشاة بأخصائيني يف اللغة العربية وعناصر من االستخبارات،            

__________ 

 Anthony H. Cordesman, “The ‘Gaza war’: A strategic analysis”, Centre for Strategic andانظـر   ) ١٩٦(

International Studies (2009), p. 41.  
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ودربت القـوات اهلندسـية، اجملهـزة جبرافـات تـسوية      . وال سيما بقوات هندسية قتالية  
 وكان.  احمللية الصنع  ، على عمليات مكافحة الشحنات املتفجرة     D-9من طراز   ) بلدوزرات(

يف وسع العناصر األمامية من التشكيالت اهلجومية االعتماد على اإلسناد املباشر من سـالح              
اجلو لطلب توجيه ضربات جوية أو لتقدمي التوجيه إليهم، أو لطلب هجمـات صـاروخية               

  .)١٩٧(ختشنها طائرات اهلليكوبتر، ولتوجيه طائراهتا اليت بال طيار واملزودة بصوراي

  اجلماعات املسلحة الفلسطينية  -١  
تتألف الفصائل املسلحة الفلسطينية العاملة يف قطاع غزة، واليت تدعي املسؤولية عن              -٣٣٢

أغلبية عمليات إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون، من كتائب عز الـدين القـسام التابعـة               
، )١٩٩(صطفى، وكتائب شهداء األقصى، واجلهاد اإلسالمي، وكتائب أبو علي م         )١٩٨(حلماس

اجلناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وكتائب الناصر صالح الـدين، اجلنـاح      
وجلان املقاومة الشعبية هي ائـتالف مـن فـصائل          . )٢٠٠(العسكري للجان املقاومة الشعبية   

  .إسرائيل مسلحة خمتلفة تعارض ما تعتربه هنجا تصاحليا تتخذه السلطة الفلسطينية وفتح جتاه

  مرحلة األعمال القتالية  -باء   

  )٢٠١(املرحلة اجلوية  -١  
بدأت القوات املسلحة اإلسرائيلية العمليات العسكرية هبجوم جوي علـى مـدى              -٣٣٣

 .٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثـاين ٣ وحىت   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧أسبوع كامل، بدءا من     
داف جيب ضرهبا    أه ٦٠٣حدى الدراسات إىل أن هذه القوات وضعت قائمة تضم          إوتشري  

إما ألهنا أهداف ملشتبه فيهم من محاس وإما ألهنا جزء مما اعتربته إسـرائيل البنيـة التحتيـة                  
__________ 

 Alon Ben-David, "Israeli offensive seeks 'new security reality' in Gaza", Jane's Defence انظـر   ) ١٩٧(

Weekly, 8 January 2009; Jane’s 'Sentinel' Services, “Country Risk Assessments – Israel”, 

4 February 2009..  
مسيت تيمنا بسوري عمل مع الفلسطينيني النازحني يف ما يعرف اآلن بـشمال إسـرائيل واستـشهد يف                ) ١٩٨(

  .١٩٣٩-١٩٣٦، مشعال بذلك الثورة الفلسطينية ١٩٣٥اشتباك مع القوات الربيطانية يف عام 
  قذيفة هاون علـى عـدة      ١١٥ صاروخا و    ١٧٧ادعت كتائب أبو علي مصطفى املسؤولية عن إطالق          ) ١٩٩(

: انظـر املوقـع الـشبكي     . وقرى داخل إسرائيل خالل فتـرة العمليـات العـسكرية يف غـزة             نمد
http://www.kataebabuali.ps/inf2/articles-action-show-id-223.htm.  

ــدين    ) ٢٠٠( ــالح ال ــر ص ــب الناص ــت كتائ ــزة، ادع ــسكرية يف غ ــات الع ــرة العملي ــالل فت خ
ــسؤولية ــن امل ــالق ع ــاروخا و  ١٣٢ إط ــاون٨٨ص ــة ه ــشبكي.  قذيف ــع ال ــر املوق : انظ

http://www.moqawmh.com/moqa/view.php?view=1&id=300.  
رغم اعتبارها يف األساس مرحلة جوية، إال أنه كان هناك إسهام كبري من البحرية اإلسرائيلية مل يقتـصر                   ) ٢٠١(

  .على األسبوع األول
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وتدعي الدراسة بـأن ضـابطا إسـرائيليا ذا رتبـة عاليـة قـال إن األهـداف                  . حلماس
 أما. ضربت مجيعها قبل هناية اليوم الرابع من العمليات اجلوية يف األسبوع األول            قد ٦٠٣ لا

ـ                 ٥٢٦رب  ـعلى الصعيد الرمسي، فقد ادعى متحدث باسم القوات اإلسرائيلية بأنـه قـد مت ض
  .)٢٠٢(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١دفا حبلول ـه

  .التالية ويورد حتليل للضربات جاء يف تقرير للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان التفاصيل  -٣٣٤
  ضربة جوية وحبرية ضـد     ٣٠٠وجهت قوات االحتالل اإلسرائيلي ما ال يقل عن           -٣٣٥

ورشـة   ٢٠ موقعا أمنيا تدريبيا، و٦٧ منـزال؛ و٣٧واستهدفت هذه الضربات  . قطاع غزة 
املؤسـسات   وأما.  مؤسسات تعليمية  ٣ مساجد؛ و  ٧ مؤسسة عامة وخاصة؛ و    ٢٥عمل، و 

العامة اليت قُصفت فهي جممع الوزارات؛ ومبىن اجمللس التشريعي الفلسطيين، ومـبىن رئاسـة           
راء يف مدينة غزة، ومباين إدارة الرقابة الزراعية، وبلدية بين سهيال يف خان يونس، ومباين               الوز

 ٣واستهدفت الضربات اجلوية أيضا أربعة حمال للصرافة، وعيادة طبية، و         . بلدية وحمافظة رفح  
  .)٢٠٣(موانئ لصيد األمساك، واجلامعة اإلسالمية، ومدرستني

وهلا بالتفصيل يف هذا التقرير، األحداث التالية الـيت         ومن بني الوقائع اليت جرى تنا       -٣٣٦
  :وقعت يف هذه املرحلة

  اهلجوم على مركز شرطة مدينة عرفات؛ •
اهلجوم على أربعة مراكز شرطة، أحدها يف دير البلح والثالثـة األخـرى يف           •

  غزة؛ مدينة
  اهلجوم على اجمللس التشريعي الوطين ووزارة العدل؛ •
  .سي يف جممع السرايا مبدينة غزةاهلجوم على سجن غزة الرئي •

وعلى . استمرت أنشطة سالح اجلوي اإلسرائيلي خالل العمليات العسكرية بكاملها          -٣٣٧
  :)٢٠٤( طلعة جوية٣ ٠٠٠ و٢ ٣٠٠وجه اإلمجال، أشري إىل أنه مت القيام مبا بني 

  

__________ 

)٢٠٢ ( Cordesman,op, Cit, page 30.  
لتقرير األسبوعي عن االنتهاكات اإلسرائيلية حلقـوق اإلنـسان يف          ا”املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان      ) ٢٠٣(

، متـاح علـى     )٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١-٢٤ (٥٠/٢٠٠٨العدد  “ األرض الفلسطينية احملتلة  
 :املوقع الشبكي

http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2008/pdf/weekly%20report%2051.pdf.  
)٢٠٤ ( Cordesman    ٢ ٣٠٠سالح اجلـو وجـه       إن"ويستشهد بقول الفريق أشكنازي،     . ٤١، املرجع نفسه،الصفحة 

ـ                 ٣ ٠٠٠رب إىل   ـضربة جوية، لكنه يشري إىل أن مسؤولني كبارا أخربوه أن العدد الصحيح كـان أق
  ." جويةطلعة
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   الربية-املرحلة اجلوية     
 برية إسـرائيلية غـزة مـن        ، دخلت قوات  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣يف حوايل     -٣٣٨

خوض احلرب كان يف أغلبه من جانـب     "وتشري إحدى الدراسات إىل أن      . الشمال والشرق 
القيادة اجلنوبية مستخدمة أطقما من األلوية تعمل بدرجة عالية مـن االسـتقاللية واحلريـة          

  .)٢٠٥("للتكييف واالبتكار
نود املشاركني بأنه يتمثل    وكان من األهداف األولية الرئيسية هدف وصفه أحد اجل          -٣٣٩

يف شطر قطاع غزة إىل نصفني، أي فصله وجتزئتـه، علـى أن تـشكل نتـسارمي نقطـة                   
 -ويسري خط التقسيم إذن من نقطة عبور كارين إىل الساحل باجتاه اجلنـوب              . )٢٠٦(الوسط
. وبعد إحداث الشق؛ مجعت القوات املسلحة اإلسرائيلية كل قواهتا الربية يف الشمال           . الغريب

  .وضربت األهداف الواقعة يف اجلنوب من اجلو، مثل األهداف املوجودة يف رفح
ويبدو، يف املرحلة األولية على األقل، أن قوات من لواء غيغايت قد دخلـت مـن                  -٣٤٠

  .الشرق، واقتربت من مدينة غزة من اجلنوب
لكن من ومن املفهوم أن قوات من سالح املدرعات قامت بعمليات يف هذه املنطقة،             -٣٤١

ملدينة ونال حي الزيتون، يف الضواحي اجلنوبية       . )٢٠٧(احملتمل أن يكون ذلك يف مرحلة الحقة      
  .املدنيني غزة، اجلانب األكرب من عمليات اللواء هذه، ومنها وقعت هجمات على السكان

 ويبدو أن القوات املكلفة باملسؤولية الرئيسية يف مشال غزة، وال سيما حول بيـت               -٣٤٢
  .لعطاطرة، قد ضمت قوات من لواء غوالينالهيا وا
ويبدو أن القوات اليت ركزت على املنطقة الواقعة بني مدينة غزة والقسم الـشمايل،           -٣٤٣

  .وال سيما يف جباليا، قد اسُتمد اجلزء األكرب منها من لواء املظليني
وواصل التوغل يف جنوب مدينة غزة سريه حىت بلغ حي الزيتـون علـى األقـل                  -٣٤٤
ويبدو أيضا أن بعض القوات اليت بدأت تدخل هنـاك يف           . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٣ يف

وأبقت القوات املسلحة اإلسرائيلية    . ذلك اليوم قد جيء هبا جوا، بطائرات اهلليكوبتر، ال برا         
ويفهم أن القوات اليت دخلـت  . )٢٠٨(على وجود هلا يف حي الزيتون حىت االنسحاب النهائي 

__________ 

  .٣٩املرجع نفسه، الصفحة  ) ٢٠٥(
، الـشهادة  ٢٠٠٩شهادات من عملية الرصاص املصبوب، غزة،      : منظمة كسر جدار الصمت اإلسرائيلية     ) ٢٠٦(

 :، متاحة على املوقع الشبكي٤٨، الصفحة ٢٠
http://www.breakingthesilence.org.il/oferet/ENGLISH _oferet.pdf.  

  .٩، الصفحة ٢، الشهادة ...شهادات جنود  ) ٢٠٧(
انظر روايات اهلجوم على مزرعة الصوافريي لتربية الدواجن، الواردة يف الفصل الثالث عشر، واالسـتيالء          ) ٢٠٨(

  .على منـزل جحا يف حي الزيتون، الواردة يف الفصل التاسع
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 ال قد استعيض عن بعضها بقوات أخرى يف وقت من األوقات، لكن           ـون أص ـي الزيت ـح
  .)٢٠٩(إذا كان أي من القوات األصلية قد بقي يف املنطقة طوال تلك الفترة ُيعرف ما ال

ويف مناطق اللواء األخرى، جرى تعزيز القوات النظامية أو استعيض عنها بقوات من             -٣٤٥
  . األوليةاالحتياط اليت استدعيت عقب اهلجمات الربية

 وكان حي الزيتون منطقة شهدت عمال مكثفا من جانب القوات اإلسرائيلية، وإن             -٣٤٦
  .)٢١٠(الوقت مل تظهر بعد أي مؤشرات تدل على وجود مقاومة مسلحة يف تلك املنطقة يف ذلك

ومن بني املسائل اليت تعد مصدر قلق خاص للبعثة يف حي الزيتون عمليات القتـل                 -٣٤٧
 والدمار الشامل الذي وقع يف املنطقة، مبا يف ذلك التدمري الـشامل ملـزارع               لعائلة السموين 

  . فردا من أفراد عائلة الداية٢٢الصوافريي لتربية الدواجن والضربات اجلوية اليت قتلت 
 أن القوات املوجودة يف حي الزيتون كانت مسؤولة عن االندفاع حنـو             ويبدو أيضاً   -٣٤٨

 كيلـومترات مـن     ٣والرمال يف جنوب غرب مدينة غزة، على بعد         املنطقة احمليطة بتل اهلوا     
ولدى البعثة معلومات تشري إىل أن الدبابات اختذت مواقع هلا يف منطقة تل اهلوا              . الزيتون حي

وتشري املصادر إىل أنه كان هناك تواجد يف كامـل فتـرة            . يناير/ كانون الثاين  ٥ و ٤حوايل  
 كـانون   ١٥ و ١٤ريان املدفعية من املنطقة احمليطـة يف        األعمال القتالية، وهو ما يتضح من ن      

  .يناير يف جممع األونروا ومستشفى القدس، وكالمها تتناوله البعثة بالتفصيل/الثاين
وضمت القوات املسؤولة عن تنفيذ اخلطة اإلسرائيلية يف مشال شرق قطاع غزة اللواء         -٣٤٩
. ذا الصدد حي العطاطرة وبيت الهيـا      ومن بني املناطق اليت تسبب قلقا خاصا يف ه        . غوالين

ويشري العديد من الشهود إىل أنه حصل يف املاضي ويف بعض األحيان بعض التواجد املـسلح         
وتشري املعلومات املستقاة من مواقع شبكية ختص على ما يبدو، مجاعات مسلحة            . يف املنطقة 

ثة من عدة شـهود     ومسعت البع . فلسطينية، إىل أن هذه كانت مواقع شهدت بعض املقاومة        
حول حجم الدمار الذي حصل هناك جراء النريان اليت أطلقتها املدفعية بعد أن بدأت املرحلة               

وتتناول البعثة عددا من حاالت معينة يف هذا السياق، من مثل  . يناير/ كانون الثاين  ٣الربية يف   
يف  نطاق واسع، مبـا   االدعاء باستخدام الدروع البشرية واالدعاء بإساءة معاملة املدنيني على          

  .قانونية ذلك عمليات االحتجاز ونقل أعداد غفرية إىل السجون اإلسرائيلية يف ظروف غري
ويف منطقة جباليا، الواقعة بني بيت الهيا ومدينة غزة، تفهم البعثة أنه كـان للـواء        -٣٥٠

 أن قذيفة   ويف بداية املرحلة الربية، يالحظ    . )٢١١(املظليني وجود مهم لبعض الوقت على األقل      

__________ 

  .٩، الصفحة ٢، الشهادة ...شهادات أدىل هبا جنود  ) ٢٠٩(
الرصـاص  البعد اخلفي إلصابات احلـرب الفلـسطينية يف عمليـة           "انظر مركز القدس للشؤون العامة       ) ٢١٠(

  .جناثان واهده هاليفي) احتياط( بقلم املقدم "محاس تطلق النار على املناطق الفلسطينية": "املصبوب
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وبعد ذلك ببضعة أيـام     .  مدنيا ١٥إسرائيلية أصابت مسجد املقادمة، فقتلت ما ال يقل عن          
وقع حادث شارع الفاخورة يف املنطقة نفسها، حيث قتلت سلسلة من قذائف اهلاون، الـيت               

  . شخصا٣٥أطلقتها قوات إسرائيلية مسلحة، ما ال يقل عن 
، بدأت القوات املسلحة اإلسرائيلية االنسحاب من يناير/ كانون الثاين  ١٥ويف حوايل     -٣٥١

ويف تلك األثناء، بدا أن هناك ممارسة للتـدمري         . مواقعها يف املناطق الرئيسية املذكورة أعاله     
الشامل ألعداد كبرية من األبنية، مبا يف ذلك املنازل ومنشآت املياه، مثل خزانات املياه على               

 القيام مبرحلة جوية جديدة يف رفح يف األيام القليلة يف           ومت. أسطح املنازل، ولألرض الزراعية   
األسبوع األول، كانت على ما يبدو انتقائية نسبيا، وشهدت يف األيام القليلة األخرية ازديادا              
يف عدد الضربات، إذ بلغ عدد األهداف املضروبة عدة مئات، لتتسبب ال يف إحلاق أضـرار                

  وفقـاً   أيـضاً  )٢١٢(أضرار باهلياكل حتـت األرض    جسيمة باملباين فحسب، ولكن يف إحلاق       
  .لروايات البعض

بيانات عن اإلصابات خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة يف الفترة             -جيم   
   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٧ إىل ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٨من 

  اإلصابات يف اجلانب الفلسطيين  -١  
قتلى العمليات العسكرية من سلطات غزة، وال سيما من  تلقت البعثة إحصاءات عن       -٣٥٢

، وكذلك من املركز  )٢١٣()توثيق(اللجنة املركزية للتوثيق ومالحقة جمرمي احلرب اإلسرائيليني        
وقدمت اهليئات  . )٢١٦(، ومنظمة بتسيليم  )٢١٥(، ومركز امليزان  )٢١٤(الفلسطيين حلقوق اإلنسان  

وا يف العمليات العسكرية، وضمت املعلومات      الثالث األول قوائم جبميع األشخاص الذين قُتل      
أمساؤهم ونوع جنسهم وأعمارهم وعناوينهم ومهنهم ومكان وتاريخ اهلجوم الذي تـسبب            

__________ 

دفاع اإلسرائيلي أن قذائف هاون متقطعـة       يظهر حتقيق أجراه جيش ال    "انظر، على سبيل املثال، هآرتس،       ) ٢١١(
: ، متـاح علـى املوقـع الـشبكي        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١١،  " األمم املتحدة يف غزة    أصابت مبىن 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1054284.html.  
  .بيقات الساتلية التشغيليةتقرير برنامج التط ) ٢١٢(
، التابعتـان   )توثيـق (أعدت وزارة العدل، واللجنة املركزية للتوثيق ومالحقة جمرمي احلرب اإلسرائيليني            ) ٢١٣(

  .لسلطات غزة، هذه القوائم ووافتا البعثة هبا
  .http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/list.pdf: القائمة متاحة على املوقع الشبكي ) ٢١٤(
 : متـاح علـى املوقـع الـشبكي        "املصبوب باألرقـام  هجوم الرصاص   "مركز امليزان حلقوق اإلنسان،      ) ٢١٥(

http://www.mezan.org/upload/8941.pdf  نشر مركز امليزان قائمـة حمدثـة        ٢٠٠٩سبتمرب  /يلول، يف أ ،
  . امسا١ ٤١٢بالضحايا ضمت 

منظمة بتسيليم، تنشر بتسيليم كامل أرقام القتلى من عملية الرصـاص املـصبوب، نـشرة صـحفية،                  ) ٢١٦(
 :، متاحة على املوقع الشبكي٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٩

http://www.btselem.org/English/Press_Releases /20090909.asp.  
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وقدمت منظمة غري حكومية أخرى، وهـي احلركـة الدوليـة للـدفاع عـن         . يف مقتلهم 
  .، قائمة جبميع األطفال القتلى)٢١٧(فرع فلسطني/األطفال
.  شخـصا  ١ ٤٤٤فحسب جلنة توثيق، قتل     . الث أعدادا خمتلفة  أعطت القوائم الث    -٣٥٣

 ضحية حسب   ١ ٤١٧وتقدم املنظمتان الفلسطينيتان غري احلكوميتني أعدادا أدىن من ذلك،          
 حسب مركز امليزان، يف حني تـذكر منظمـة          ١ ٤٠٩املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،     

 وتقدم جلنة توثيق واملركز الفلسطيين .ومل تقم البعثة مبضاهاة القوائم    .  ضحية ١ ٣٨٧بتسيليم  
  .حلقوق اإلنسان، ومركز امليزان، منظمة مقر بتسيليم بيانات تفصيلية أيضا

 مـن  ١٨ل دون ا( من األشخاص القتلى كانوا أطفـاال  ٣٤١وتفيد جلنة توثيق بأن       -٣٥٤
 من ٥ من العاملني يف جهاز األمن الداخلي، و      ١١ كانوا من عناصر الشرطة، و     ٢٤٨و) العمر

  .القتلى وال تعطي اللجنة أرقاما لعدد املقاتلني. العاملني يف جهاز األمن الوطين
 ١ ٤١٧ا البالغ   ـلي للضحاي ـويقسم املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان العدد الك        -٣٥٥
 من القتلى   ٣١٣ويفيد بأن   . )٢١٩( مقاتال ٢٣٦، و )٢١٨( عنصر شرطة  ٢٥٥ مدنيا، و  ٩٢٦إىل  

  .نوا من النساء كا١١٦كانوا من األطفال و
 أشخاص قُتلوا أثناء العمليـات      ١ ٤٠٩ويفيد مركز امليزان بأن العدد الكلي البالغ          -٣٥٦

 ١ ١٧١، و ) مقاتال دون سن الرشد    ١٣مبن فيهم   ( منهم من املقاتلني     ٢٣٧العسكرية، كان   
  .)٢٢٠( عنصر شرطة١٣٦ امرأة و١١١ طفال و٣٤٢من غري املقاتلني مبن فيهم 

،كـان  ١ ٣٨٧ بتسيليم إن من القتلى الفلسطينيني البالغ عـددهم          ول منظمة ـوتق  -٣٥٧
 امرأة فوق ١٠٩ قاصرا و٢٣٠ شخصا مل يشاركوا يف األعمال القتالية، مبن فيهم ٧٧٣هناك  

 كـانوا مـن   ٢٤٨ يف األعمال القتالية، و٣٣٠ومن هؤالء القتلى، شارك    .  من العمر  ١٨ لا
ف اجلوي ملراكز الشرطة يف اليـوم األول        عناصر الشرطة، قتل معظمهم جراء عمليات القص      

 شخصا، فلـم تـستطع منظمـة    ٣٦أما األشخاص البالغ عددهم   . من العمليات العسكرية  
  .بتسيليم حتديد ما إذا كانوا شاركوا ومل يشتركوا يف األعمال القتالية

__________ 

 &http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=917:القائمة متاحة علـى املوقـع الـشبكي    ) ٢١٧(

CategoryId=1.  
  .ُصنف عناصر الشرطة يف قائمة املركز الفلسطينية حلقوق اإلنسان، على أهنم مدنيون ) ٢١٨(
يقول املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان إن األرقام املؤكدة تكشف حقيقة نطاق التـدمري الـذي حلـق                  ) ٢١٩(

ر  عنـص  ٢٥٥ مـدنيا، و   ٩٢٦ شخصا، منهم    ١ ٤١٧بقطاع غزة؛ فقد أودى اهلجوم اإلسرائيلي حبياة        
: ، النشرة متاحـة علـى املوقـع الـشبكي         ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢مقاتال؛ صادرة يف     ٢٣٦شرطة، و 

http://www.pchrgaza.org /files/PressR/English/2008/36-2009.html.  
  .٧ الصفحة "...هجوم الرصاص املصبوب باإلعداد" ) ٢٢٠(
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 طفـال أثنـاء     ٣٤٨وحسب احلركة الدوليـة للـدفاع عـن األطفـال، قتـل               -٣٥٨
  . )٢٢١(العسكرية العمليات
 فلسطينيا قتلوا خـالل العمليـات       ١ ١٦٦وتدعى القوات املسلحة اإلسرائيلية بأن        -٣٥٩

حسب البيانات اليت مجعتها إدارة البحوث يف جهاز االستخبارات التابع جلـيش            "العسكرية  
 منهم قد مت حتديد هويتهم بأهنم ناشطون        ٧٠٩وتدعي هذه القوات بأن     . "يليئالدفاع اإلسرا 

األشـخاص    فلسطينيا غري مشارك يف القتال، وبـأن       ٢٩٥بعون حلماس، وبأن    إرهابيون تا 
ومن بني عدد الفلسطينيني غري     . )٢٢٢(، مل يثبت انتساهبم إىل أي تنظيم      ١٦٢الباقني، وعددهم   

، ١٦ ل من األطفال ممن كانت أعمـارهم دون ا        ٨٩، كان   ٢٩٥املشاركني يف القتال البالغ     
 يف املائة على األقل من القتلى، ولعل ذلك         ٦٠ن نسبته   وحسب هذه األرقام، فإ   .  امرأة ٤٩و

البعثـة تالحـظ أن    أن بيـد .  أشخاص منهم، كانوا من املقاتلني٤ من كل ٣يكون بواقع  
تذهب إليه من تأكيدات،  احلكومة اإلسرائيلية مل تنشر قائمة بالضحايا أو أي بيانات تدعم ما    

 بني إحصاءاهتا وبني اإلحصاءات اليت نـشرهتا        كما أهنا، على حد علم البعثة، مل تعلل الفارق        
  .)٢٢٣(املصادر الفلسطينية الثالثة، إال فيما عدا ما يتعلق بتصنيف عناصر الشرطة بأهنم مقاتلون

ن البعثة، مل حتقق يف كل األحداث اليت انطوت على خسائر يف األرواح يف              إوحيث    -٣٦٠
كلي للقتلى، وال بشأن نسبة املدنيني من قطاع غزة، فإهنا لن خترج باستنتاجات بشأن العدد ال    

 ذلك أن األحداث اليت حققت البعثة بشأهنا بالفعل، واليت سـتخرج باسـتنتاجات            . أولئك القتلى 
 منهم على ٤٧ شخصا، ٢٢٠بشأهنا استنادا إىل املعلومات اليت مجعتها، تشمل مقتل أكثر من 

  . امرأة بالغة١٩األقل من األطفال و
 أن اإلحصاءات الواردة من مصادر غري حكومية تتـسم باالتـساق            وتالحظ البعثة   -٣٦١
 أشخاص لقوا مصرعهم يف صراع ٥ من كل  ١واإلحصاءات اليت تدعي بأن أقل من       . عموما

مسلح كان من املقاتلني، كتلك اليت قدمها املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ومركز امليـزان       
صاءات تثري أوجه قلق خطرية حول الطريقة       ، هي إح  )٢٢٤(نتيجة ألشهر من البحوث امليدانية    

__________ 

 فيه، على حنو غري مباشر،      أكدت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال مقتل مخسة أطفال آخرين، تسببت           ) ٢٢١(
  .العمليات العسكرية

: أغلبية الفلسطينيني القتلـى يف عمليـة الرصـاص املـصبوب          "الناطق باسم جيش الدفاع اإلسرائيلي،       ) ٢٢٢(
: ، املعلومــات متاحــة علــى املوقــع الــشبكي٢٠٠٩مــارس /آذار ٢٦ ؛"إرهــابيون ناشــطون

http://dover.idf.il/IDF/English/News/today/09/03/2602.htm     جـيش  ": ؛ انظر جريوسـامل بوسـت
  .٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٦، "املصبوبالدفاع اإلسرائيلي يأذن بنشر عدد اإلصابات يف عملية الرصاص 

  .نظر الفصل السابعبشأن مسألة ما إذا كان رجال شرطة غزة يعتربون مدنيني أو مقاتلني، ا ) ٢٢٣(
تالحظ البعثة أن األرقام الواردة من منظمة بتسيليم، واليت تفرق بني إصابات األشخاص الذين شـاركوا                 ) ٢٢٤(

أضـيف   إذا ذلك أنـه  . يف األعمال القتالية وبني إصابات من مل يشاركوا فيها، تفضي إىل نتائج متماثلة            
كما يفعـل مركـز امليـزان       (عمال القتالية   عدد من عناصر الشرطة إىل أولئك الذين مل يشاركوا يف األ          
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واالدعاءات املضادة اليت نشرهتا حكومـة      . اليت أدارت هبا إسرائيل عملياهتا العسكرية يف غزة       
  .إسرائيل تقصر كثريا عن معايري القانون الدويل

، أن هناك،   )٢٢٥(وتالحظ البعثة أيضا، مثلما تدفع إسرائيل عن نفسها بصورة مسهبة           -٣٦٢
انون اإلنساين الدويل، ظروفا ال تعد فيها األعمال العسكرية، الـيت تـؤدي إىل              مبوجب الق 

وتشمل هذه الظروف اهلجمات املوجهة ضـد       . حدوث خسائر يف األرواح، غري مشروعة     
. أهداف عسكرية، واليت متتثل ملبدأي التمييز والتناسب، ولكنها، مع ذلك، تقتـل مـدنيني             

كون يف األعمال القتالية، وإن مل يكونوا أعضاء يف وتشمل كذلك قتل األشخاص الذين يشار   
ويثري االرتفاع املطرد، على ما يقال، يف نسبة املدنيني من القتلى أوجه قلـق              . مجاعة مسلحة 

بشأن االحتياطات االحترازية اليت تتخذها إسرائيل يف شن اهلجمـات، وكـذلك بـشأن              
يال يف هذا التقرير يف مـا يتعلـق         مشروعية الكثري من هذه اهلجمات على النحو الوارد تفص        

  .باألحداث اخلاصة اليت حققت البعثة فيها
ويف اخلتام، تالحظ البعثة أهنا ال تستطيع أن تـستبعد كليـا أن يكـون املـدنيون               -٣٦٣

الفلسطينيون قد قتلوا نتيجة النريان اليت أطلقتها اجلماعات املسلحة الفلسطينية يف املواجهات            
، )٢٢٦(سرائيلية، على حنو ما ورد يف دفع تضمنه تقرير قدم إىل البعثـة            مع القوات املسلحة اإل   

  . )٢٢٧(رغم أن البعثة مل تعثر على أي معلومات توحي بأن ذلك ما حدث

  اإلصابات يف اجلانب اإلسرائيلي  -٢  
أفادت وزارة الشؤون اخلارجية اإلسرائيلية بأنه، أثناء العمليات العسكرية اليت دارت             -٣٦٤

، وقعـت  ٢٠٠٩يناير / الثاينكانون ١٨ إىل  ٢٠٠٨ديسمرب  / األول كانون ٢٧ن  يف الفترة م  
، ثالثة منهم من    )كلهم بالغون (يف جنوب إسرائيل     )٢٢٨(أربع إصابات يف اجلانب اإلسرائيلي    

إسرائيليني أثناء القتال  وإضافة إىل ذلك، قتل تسعة جنود. )٢٢٩(املدنيني وواحد من العسكريني

__________ 

فإن مـن شـأن     ) واملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان بإضافة عدد من عناصر الشرطة إىل املدنيني القتلى           
  .القتالية إحصاءات بتسيليم أن تشري إىل أن واحدا تقريبا من كل أربعة فلسطينيني قتلى كان يشارك يف األعمال

  .١٤١-٨٩قرات ، الف"... العملية يف غزة" ) ٢٢٥(
وهذا التقرير جيري فحصه ومتحيـصه يف       . "... البعد اخلفي من اإلصابات احلربية من اجلانب الفلسطيين       " ) ٢٢٦(

  .الفصل الثامن التايل أدناه
غري أن البعثة حققت يف حاالت إعدام الفلسطينيني خارج نطاق القضاء على أيدي مجاعـات مـسلحة                  ) ٢٢٧(

  ).الفصل التاسع عشرانظر (فلسطينية خالل العمليات العسكرية 
)٢٢٨( http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Israel 

_trikes_back_against_Hamas_terror_infrastructure_Gaza_27-Dec-2008.htm. 
)٢٢٩ ( http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Victims_ 

Hamas _rocket_fire_Hamas_ends_calm_Dec-2008.htm.  
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وأكدت منظمة . )٢٣٠( كان مقتل أربعة منهم بنريان صديقةالقتال الذي دار داخل قطاع غزة،
 هذه األعداد، قائلة إن الفلسطينيني قتلوا خالل العمليات تسعة إسرائيليني، ثالثة            )٢٣١(بتسيليم

منهم قيل إهنم قتلوا بنريان صواريخ من طرازي غراد والقسام، وستة أفراد من قوات األمن،                
  .)٢٣٢(يقةفيما قتل أربعة جنود آخرين بنريان صد

  اهلجمات على املباين احلكومية والشرطة  - سابعاً  

 اهلجمات املتعمدة على البىن التحتية للحكومة يف غزة  - ألف  

 حملة عامة عن األضرار اليت حلقت باملباين احلكومية يف غزة -١  

سبع " الفلسطينية يف خطة اإلنعاش املبكر وإعادة اإلعمار يف غزة إىل أن         السلطةتشري    -٣٦٥
مبا يف ذلك قصر احلاكم، ومقر احملفوظـات،        (مؤسسات حكومية قد دمرت كليا أو جزئيا        

، كما أن وزارات الداخلية والعدل والثقافة واجملّمعات        )وديوان املوظفني العام، واملقّر الرئاسي    
 مرفقا من املرافق    ١٩وإضافة إىل ذلك، أصيب     . التابعة هلا قد دمرت جزئيا أو بصورة كاملة       

 مرفقا بالكامل، مشلت مراكز جتاريـة كاألسـواق واملـذابح          ١١ة بأضرار، كما ُدّمر     البلدي
 . )٢٣٣("واملتاجر) املقاصب(

  
  

__________ 

)٢٣٠ ( http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+waragainst+Israel/IDF_ 

soldiers _killed_Operation_Cast_Lead.htm.  
 من النص اإلنكليـزي،  ٢حتقيق بتسيليم يف القتلى يف عملية الرصاص املصبوب، الصفحة          : منظمة بتسيليم  ) ٢٣١(

  .http://www.btselem.org/Download /20090909_Cast_Lead_Fatalities_Eng.pdf: لشبكيمتاح على املوقع ا
اء إحـص ( من اجلنود اإلسـرائيليني      ١٠٢يفيد املوقع الشبكي لكتائب القسام بأهنا، خالل الرتاع، قتلت           ) ٢٣٢(

ــشبكي       ــع ال ــى املوق ــاح عل ــان، مت ــة الفرق ــالل معرك ــسامية خ ــات الق : العملي
http://www.alqassam.ps/arabic/special_files/al-furqan/30.pdf .  ٢٠٠٩ينـاير   / الثاين كانون ١٩ويف ،

ـ    ٨٠إسرائيل فقدت ما ال يقل عـن        "طق باسم اجلماعة، بأن     صرح أبو عبيده، النا    ا يف  ـ مـن جنوده
ـ      ٤٨محاس تقول إهنا نعت     "انظر قناة العربية اإلخبارية،     . "القتال ـ  ـمن مقاتليها فقط يف احل يت ـرب ال

: ، املعلومـات متاحـة علـى املوقـع الـشبكي          ٢٠٠٩ينـاير   / الثـاين  كانون ١٩،  "شنتها إسرائيل 
http://www.alarabiya.net/articles/2009/01/19/64513.html .        والتفاوت الكـبري يف البيانـات يؤكـد

مالحظات البعثة أدناه يف التقرير بشأن موثوقية املعلومات املتعلقة بالعمليات العسكرية يف غـزة املعلنـة                
  .شبكية جلماعة القسام واجلماعات املسلحة األخرىعلى املواقع ال

السلطة الوطنية الفلسطينية، اخلطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش املبكر وإعادة اإلعمـار يف غـزة لعـامي                 ) ٢٣٣(
  .٣٦، الصفحة ٢٠٠٩مارس /، آذار٢٠١٠-٢٠٠٩
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 على الـسجن املركـزي يف غـزة وعلـى مـبىن اجمللـس               ةالغارات اجلوية اإلسرائيلي   -٢  
 الفلسطيين التشريعي

وية اإلسـرائيلية   زارت البعثة موقعني دمرت فيهما مبان حكومية بفعل الغارات اجل           -٣٦٦
 على  وعالوة. مبىن اجمللس التشريعي الفلسطيين والسجن املركزي يف جمّمع السرايا مبدينة غزة          : وهي

 . أدناه  على حدةيتناول التقرير كال منها للشرطة، راكزذلك، زارت البعثة ستة م

 اثنني مـن  وأجرت مقابالت مع    ،  زارت البعثة ما تبقى من سجن غزة الرئيسي       فقد    -٣٦٧
ـ  شاهدي عيان على اهلجوم، وفقـا ل    ا كان كبار ضباط الشرطة   ـ   شهادل . اة الـيت أدليـا هب

واستعرضت البعثة أيضا تقارير عن اهلجوم من مصادر أخرى، استندت إىل شهادات أدىل هبا              
ووجهت البعثة كذلك أسئلة إىل حكومة إسرائيل بشأن امليزة العسكرية املتوخـاة            . السجناء

تتلـق   جمللس التشريعي الفلسطيين والسجن املركزي يف غزة، لكنها مل        من اهلجوم على مبىن ا    
 . ردا منها

 من مدينة غزة، يف قلب جمّمع السرايا    العمرانويقع السجن املركزي يف منطقة كثيفة         -٣٦٨
ويقع الـسجن  . رات احلكومية، ومن بينها وزارات التربية والنقل والداخلية      االذي تشغله اإلد  

ستخدم كـسجن مـن جانـب       ي وأفيد أنه ظل   مكون من عدة طوابق،      نفسه يف بناء قدمي   
ويؤوي سجناء  .  غزة خالل القرنني املاضي واحلايل     اليت تعاقبت على تويل مسؤولية    السلطات  

 . على حد سواء العام والسجناء السياسينياحلق

ـ  التباينوعلى الرغم من وجود بعض        -٣٦٩ ت  يف الروايات املختلفة هلذا اهلجوم، فقد متكن
 ٢٨ من صـباح يـوم       احلادية عشرة  اجملّمع قد تعرض هلجوم يف الساعة        أنالبعثة من اجلزم ب   

ويف وقت اهلجوم،   . ، وهو ثاين أيام الغارات اجلوية اإلسرائيلية      ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
عـن غالبيـة    جرى اإلفراج    سجني، بعد أن     ٣٠٠ و ٢٠٠يتراوح بني   عدد  السجن  يف  كان  

وتتضارب روايات املسؤولني   . )٢٣٤(الل األيام اليت سبقت وقوع الغارة     السجناء السبعمائة خ  
،  بعدد القتلى واجلرحى يف صفوف الـسجناء        فيما يتعلق  مع تقارير املنظمات غري احلكومية    

إىل مسامع البعثة مزاعم عن إعدام سجناء هاربني خارج نطاق القضاء على يـد              تناهى  وقد  
وأخـرب  .  البعثة يف الفصل التاسع عشر     تناولتهاألة  السلطات يف غزة أو بأمر منها، وهي مس       

__________ 

 سجني مـن    ٤٠٠  لألقوال اليت أدلت هبا الشرطة أمام البعثة، أطلقت السلطات سراح ما يقرب من             وفقاً ) ٢٣٤(
 سجني عندما   ٣٠٠ يكن يف السجن سوى    حبيث مل مرتكيب اجلرائم البسيطة سعيا منها لتقليل االكتظاظ،        

أطلقـت  "ووفقا لتقرير من منظمة غري حكومية استند إىل شهادات الـسجناء،            . احلربيةبدأت األعمال   
 ت أبق ا، لكنه ]٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ٢٧ي يف   أ[ سجينا إثر بدء القصف      ٥٨٠السلطات سراح   

 مـن مناصـري حركـة فـتح         ٧٠ ممن يزعم بأهنم عمالء إلسرائيل، وحوايل        ١١٥يف السجن حوايل    
. "املسجونني بتهم خمتلفة، وبعض السجناء املدانني الرتكاهبم أعماال إجرامية واحملكوم علـيهم باإلعـدام             

 Under Cover of War: Hamas Political Violence in Gaza، "هيومان رايتس واتـش "انظر تقرير منظمة 
  . ١١، الصفحة )٢٠٠٩أبريل /نيسان(
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حد حراس السجن قد قتل وأصيب عدد آخر جبروح جراء الغارة      أمسؤولو الشرطة البعثة بأن     
اإلسرائيلية، حيث أن الصاروخ األول أصاب جناح احلراس، ومل يصب أي سجني جبـراح              

بعض "وأفاد آخرون بأن    . رةوقد فتح احلراس أبواب السجن بعد الغارة األوىل مباش        . خطرية
وتوجه عدد من السجناء    . )٢٣٥("السجناء قتلوا خالل القصف فيما فّر آخرون من املبىن املدّمر         

ممن أصيبوا جبروح خالل اهلجوم إىل مستشفى الشفاء يف مدينة غزة لتلقي العالج بعد فرارهم             
 . من السجن

يعقل أن القـوات اإلسـرائيلية      وعلى الرغم من قلة اخلسائر البشرية املسجلة، فال           -٣٧٠
تضع يف اعتبارها االحتمال الكبري بوقوع عدد أضخم من القتلى واجلرحى يف هجوم تشنه               مل

 ٩٩ القوات اجلوية اإلسرائيلية بـأن    تقديروقد أخذت البعثة يف احلسبان      . على سجن مأهول  
قولة، ويف غياب   ويف ضوء هذه امل   . )٢٣٦(يف املائة من الغارات اليت شنتها كانت غارات دقيقة        

ـ                أنتفسريات تشري إىل عكس ذلك من جانب احلكومة اإلسرائيلية، ال ميكن إال االستنتاج ب
 املعلومات اليت مت مجعها بـشأن احلـادث         تتضمنوال  . لغارةبا املقصودالسجن كان اهلدف    

 . "كرياهدفا عس"واملعاينة اليت أجريت للموقع أي إشارة إىل وجود أي دافع العتبار مبىن السجن 

تشري املعلومات اليت نشرهتا القوات املسلحة اإلسرائيلية على موقعها الشبكي الرمسي و  -٣٧١
كانون  ٣١إىل أن مبىن اجمللس التشريعي الفلسطيين الواقع يف مركز مدينة غزة قد هوجم يف               

ابة  السيد أمحد حبر، رئيس اجمللس التشريعي الفلسطيين بالني        أبلغوقد  . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
وزارت البعثـة   . قصف بثالثة صواريخ أطلقت من طائرات مقاتلة      قد  آنذاك، البعثة بأن املبىن     

م مبىن الربملان الذي أصيب بأضـرار       حطاوشاهدت أيضا   .  اليت أصيبت بأضرار   اجمللسقاعة  
وعلمت البعثة أن املبىن    . انتهى بناؤه منذ عامني فقط    وجسيمة، وهو مؤلف من ثالثة طوابق       

 تسمح للربملانيني يف غزة بعقد  عرب الفيديو لالجتماعات عن بعدقاعةان حيتوي على اجلديد ك 
خسائر بلغ البعثة بوقوع أي     ُت ومل. جلسات مشتركة مع أعضاء الربملان املوجودين يف رام اهللا        

 .نتيجة للغارة على مبىن اجمللس التشريعيبشرية 

ـ   " أقرت يف    وتالحظ البعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية       -٣٧٢  "ةـموجز أحداث الليل
 :  مبا يلي٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ليوم 

 هدفا حلركة محاس يف     ٢٠ضرب سالح اجلو اإلسرائيلي والبحرية اإلسرائيلية قرابة        
أحناء متفرقة من قطاع غزة يف الساعات املتأخرة من الليل ويف سـاعات الـصباح               

 ). ديسمرب/ كانون األول٣١(الباكر 

__________ 

)٢٣٥ ( “Ending the war…” ، ٦٢احلاشية.  
  . الفصل السادس عشرانظر أيضاً ) ٢٣٦(
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مبنيا وزارة العدل واجمللس التشريعي التابعني حلركة         بني املواقع املستهدفة   وكان من 
وتستخدم املواقع احلكوميـة حلركـة      .  احلكومي امحاس والواقعني يف جممع تل اهلو     

 . )٢٣٧( اإلرهابية يف غزةللجماعاتمحاس كعنصر أساسي من عناصر البنية التحتية 

اهلجوم على األهداف   ": نأرائيلي شارحا   وقد استرسل املتحدث باسم اجليش اإلس       -٣٧٣
 رد  واحلكومية االستراتيجية اليت تشكل جزءا من آلية السيطرة اليت تستخدمها محاس، إمنا ه            

مباشر على استمرار منظمة محاس اإلرهابية يف إطالق النار على اجملموعـات الـسكانية يف               
 . )٢٣٨("جنوب إسرائيل

 موقف احلكومة اإلسرائيلية -٣  

حظ البعثة أن احلكومة اإلسرائيلية ال تزعم بأن مبىن اجمللس التشريعي الفلـسطيين        تال  -٣٧٤
أو وزارة العدل أو السجن املركزي كانت مسرحا ألي نشاط عسكري من جانب محاس،               

وكان تربير احلكومة اإلسرائيلية    . كإطالق الصواريخ أو ختزين األسلحة أو التخطيط لعمليات       
هي " وأن مثل هذه املواقع      "موقع حلكومة محاس  "نه  أفلسطيين هو   لقصف اجمللس التشريعي ال   

تشكل جزءا " و" مكون أساسي من مكونات البىن التحتية للمجموعات اإلرهابية يف غزةمبثابة
 ."من آلية السيطرة اليت تستخدمها حركة محاس

ـ          أدرجوقد    -٣٧٥ ، رائيلية التربير املنشور على املوقع الشبكي الرمسي للقوات املسلحة اإلس
 عدد من كبار املـسؤولني احلكـوميني        أدىل هبا  بيانات صحفية عديدة     وأسهبت يف شرحه  
بوفيتش، وهو أحد املتحدثني باسـم القـوات        ي الرائد أفيتال ل   وُنقل عن . احلاليني والسابقني 
اللواء  وأفيد أن. )٢٣٩(" هدف مشروعهو تابع حلماس يءأي ش" ، قوله إناملسلحة اإلسرائيلية

 : يل أخرب املشاركني يف اجتماع مع رؤساء السلطات احمللية يف جنوب إسرائيل أندان هار

 نسعى  طموحاهدفا  ألنفسنا  وقد وضعنا   . هذه العملية خمتلفة عن العمليات السابقة     
 الصواريخ فقط، بل حكومة محـاس       فاتنحن ال نضرب اإلرهابيني وقاذ    ف. لتحقيقه

املنتجـة،  املـصانع   ملباين احلكوميـة، و   إننا نضرب ا  . [...] برمتها ومجيع أجنحتها  
 كحكومـة، إننا نطالب محاس بتحمل املسؤولية      . واألجنحة األمنية وأكثر من ذلك    

وبعد أن تنتهي هذه العملية، لن يتبـق مـبىن قائمـا          . منيز بني خمتلف األجنحة    وال
 .)٢٤٠( خنطط لتغيري قواعد اللعبةحننحلماس يف غزة، و

__________ 

)٢٣٧ ( http://dover.idf.il/IDF/English/opcast/op/press/0101 htm.  
 ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١اإلطالع على البيان الرمسي للمتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي بتاريخ          ميكن   ) ٢٣٨(

  ).بالعربية (http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/art_mivzaim/09/01/0101.htm: على العنوان التايل
)٢٣٩ ( The Washington Post, “All-out war declared on Hamas”, 30 December 2008.  
)٢٤٠ ( Ynet, “Deputy chief of staff: worst still ahead”, 29 December 2008.  
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: قولـه قوات املسلحة اإلسرائيلية، النقيب بنيامني رتالند        املتحدث باسم ال   ونقل عن   -٣٧٦
 هـدفا   ُيعـد تعريفنا للوضع هو أن أي شخص ضالع يف أعمال إرهاب يف صفوف محاس              "

وميتد ذلك من املؤسسات العسكرية حصرا ليشمل املؤسسات السياسية اليت توفر           . مشروعا
 .)٢٤١("اإلرهايبالتمويل اللوجسيت واملوارد البشرية للذراع 

أما السيد مايت ستاينربغ، وهو مستشار أقدم سابق جلهاز األمن العام اإلسـرائيلي،               -٣٧٧
وهذا هو السبيل   . لبىن التحتية املدنية التابعة حلماس هي هدف حساس للغاية        "فيفسر قائال إن    

وعلى حنو مماثل، وقبل أقل من ثالثة أشهر من بدء األعمـال            . )٢٤٢("ملمارسة الضغط عليهم  
 :هنإ العقيد غابرييل سيبوين قاليف غزة،  احلربية

 وأن يتجنب لعبـة     ،سيكون على جيش الدفاع اإلسرائيلي أن يضرب محاس بشدة        
وجيب أال ينتظر مـن     . القط والفأر املتمثلة يف البحث عن قاذفات صواريخ القسام        

جيش الدفاع اإلسرائيلي أن يوقف إطالق القـذائف والـصواريخ ضـد اجلبهـة              
 الداخل من خالل شن هجمات على القاذفات نفسها، بل من خالل            اإلسرائيلية يف 

 . )٢٤٣(فرض وقف إطالق النار على العدو

اهبـا، بـأن    وتفهم البعثة مجيع هذه البيانات على أهنا تقر ضمنا، من وجهة نظر كتّ              -٣٧٨
توجيهها ضـد األهـداف العـسكرية       تقتضي أال يقتصر     العمليات العسكرية    كفالة فعالية 

 . البىن التحتية غري العسكرية أيضان تشمل أفحسب، بل 

  أنـه "الستهداف البىن التحتية اإلرهابية حلماس"وتؤكد مناقشة احلكومة اإلسرائيلية      -٣٧٩
 صـلة متاشيا مع مبدأ التمييز، هامجت قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي أهدافا عسكرية ذات             "

. "ن املنظمات اإلرهابية ضد إسرائيل باألنشطة العسكرية اليت تقوم هبا محاس وغريها م    ةمباشر
 هذا البيان قائمة ألمثلة عن األهداف، كمراكز قيادة كتائب القسام، واملواقع املزعومة             تلىو

. ملخازن األسلحة ومعسكرات التدريب، ومواقع إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون، واألنفاق         
بيد . "إدارة محاس  رئيس"هنّية،  د على أنه مكتب إمساعيل      ّدوتشري القائمة مرتني إىل موقع حُ     

 للتمييز بني   حقاً ما يدعو   بيان يعيد تأكيد وشرح مقولة أنه ليس هناك          يتبعهاأن هذه القائمة    
 :األهداف العسكرية واملدنية فيما خيص احلكومة واإلدارة العامة يف غزة

__________ 

)٢٤١ ( BBC News, “Gaza conflict: who is a civilian?”, 5 January 2009, available at: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7811386.stm.  
)٢٤٢ ( “All-out war…”.  
)٢٤٣ ( Gabriel Siboni, “Disproportionate force: Israel’s concept of response in light of the second 

Lebanon war”, Institute for National Security Studies Insight, No. 74 (2 October 2008), 

available at: http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=2222.  
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على الرغم من أن محاس تقوم بتشغيل الوزارات وتضطلع مبجموعة متنوعـة مـن              
العديد مـن   ف.  منظمة إرهابية  تظلئف اإلدارية واحلكومية يف قطاع غزة، فإهنا        الوظا

 من مكونات أعماهلـا    نشطة   عناصرعناصر نظامها املدنية يف ظاهرها هي يف الواقع         
ومحاس ال تفصل بالفعل بني أنشطتها املدنية والعسكرية على         . اإلرهابية والعسكرية 

 عن ذلك، تستخدم محـاس األجهـزة        وبدال. النحو الذي تتوخاه حكومة شرعية    
 . )٢٤٤(الواقعة حتت سلطتها، مبا فيها املؤسسات شبه احلكومية، لتعزيز نشاطها اإلرهايب

 الوقائعاملستخلصة من ستنتاجات اال -٤  

تبّين للبعثة، مما مجعته من وقائع، أن إسرائيل شّنت هجمات مباشرة ضد الـسجن                -٣٨٠
 وضد مبىن اجمللس التشريعي     ٢٠٠٨ديسمرب  /نون األول  كا ٢٨املركزي يف مدينة غزة بتاريخ      

وقد أحلقت اهلجمـات    . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١الفلسطيين يف مدينة غزة بتاريخ      
وقد قتل شخص واحد على األقل      . فتهما غري صاحلني لالستعمال   أضرارا بالغة باملبنيني، وخلّ   
مبىن اجمللس التشريعي الفلـسطيين      يبدو أن اهلجوم على      يف حني ال  يف اهلجوم على السجن،     

 .  أي خسائر بشريةخلف قد

، وهـو مـا إذا كانـت هاتـان          الذي تفرضه الوقائع  وال بد من النظر يف السؤال         -٣٨١
. املؤسستان ومبنيامها ختدمان غرضا عسكريا، يف ضوء التعريف القانوين لألهداف العسكرية          

 . التايلزءوهو ما سيعاجله اجل

 وينالتحليل القان -٥  

 تقييمها للغارات اإلسرائيلية على مبىن اجمللس التشريعي        بادئ ذي بدء يف   تشري البعثة     -٣٨٢
 سياسـي وعـسكري     نيالفلسطيين والسجن املركزي إىل أن محاس منظمة تتألف من مكون         

 . )٢٤٥( منفصلة عن بعضها البعضة االجتماعيللرعايةومكون 

ووفقا . لطة احلكومية الفعلية يف غزة     الس  هي ، كانت محاس  ٢٠٠٧يوليه  /ومنذ متوز   -٣٨٣
، اضطلعت السلطات اليت تقودها محاس يف غزة باإلدارة         )٢٤٦(ملا أقرت به احلكومة اإلسرائيلية    

 املدارس وإدارةوهي تتوىل، على سبيل املثال، توظيف املوظفني والعمال املدنيني،     . املدنية لغزة 
__________ 

)٢٤٤ ( “The operation in Gaza…” ، ٢٣٥-٢٣٣الفقرات.  
فعلى سـبيل   . "إرهابية"تقّر أيضا هبذه احلالة احلكومات اليت أدرجت املكون العسكري حلماس كمنظمة             ) ٢٤٥(

 آخر  ا مت حتديثه  يتال ( يف القائمة  تفسر احلكومة األسترالية إدراجها لكتائب القسام كمنظمة إرهابية       املثال،  
إن الوظائف اليت تضطلع هبا منظمة محاس، والـيت         ": على النحو التايل  ) ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤مرة يف   

 تـستخدم   وهـي . سياسية واجتماعية مـشروعة    هلا جناحني مدين وعسكري منفصلني، تشمل أنشطة      
ويتـوىل جناحهـا   .  واملساجد التابعة هلا كقاعدة ألنشطة التجنيد والدعايـة     ة االجتماعي الرعايةشبكات  

  ."العسكري، املعروف باسم كتائب عز الدين القسام، تنفيذ عملياهتا اإلرهابية
)٢٤٦ ( “The operation in Gaza…” ٢٣٥، الفقرة.  
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وترى البعثة أن الواقع املتمثـل يف أن        . لةتتوىل إدارة العدا  كما  واملستشفيات وشرطة املرور،    
هذه املؤسسات واملباين واليت تؤويها تقع حتت إدارة السلطات اليت تقودهـا محـاس منـذ                

 حتت إدارة حكومة مكونة من أعضاء حركيت محاس وفتح، ال يغري            وليس،  ٢٠٠٧يوليه  /متوز
 الـيت  الردودترى البعثة أن وفيما يتعلق بالسجن،  . السمة املدنية هلذه املؤسسات   استمرار  من  

تلقتها من السلطات يف غزة على األسئلة اليت وجهتها إليها تتضمن وصفا مناسـبا لنتـائج                
فنتيجة هلذا االستهداف، فّر عدد كبري من احملتجزين بانتظار حماكمتهم يف قـضايا             ": اهلجوم

لـك إىل اإلخـالل     وقد أدى ذ  .  العمد  القتل مثلجنائية واملدانني الرتكاهبم جرائم خطرية،      
وعلى تطبيق الناس للقـانون     ‘ رأأخذ العائالت بالث  ‘بالنظام وإحداث الفوضى، وشجع على      

وفيما يتعلق مببىن اجمللس التشريعي الفلسطيين، كان استخدامه متاحا للممثلني . )٢٤٧("بأنفسهم
ربهـا  اعت الـيت  (٢٠٠٦من مجيع األحزاب الفلسطينية الذين فازوا مبقاعد يف انتخابات عام           

 ).املراقبون الدوليون انتخابات حرة وعادلة

 ممـن ينتمـون إىل  وقد التقت البعثة بأعضاء من اجمللس التشريعي الفلسطيين يف غزة    -٣٨٤
وعلى الرغم من أن محاس هي الـسلطة        . )٢٤٨(محاس وفتح واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني     

 غرضا عاما ال ميكـن اعتبـاره        الفعلية يف غزة، فإن املباين اليت هومجت ودمرت كانت ختدم         
 ."تروجيا للنشاط اإلرهايب حلماس"

القاعدة ) احلماية العامة لألعيان املدنية   ( من الربوتوكول اإلضايف     ٥٢تكرس املادة   و  -٣٨٥
. األساسية من القانون اإلنساين الدويل اليت تنطبق على اهلجمات ضد املباين والبىن التحتيـة             

وينا للقانون العريف الذي يطبق على الرتاعات املسلحة الدولية         ويعد هذا احلكم بصفة عامة تد     
 :)٢٤٩(وغري الدولية على حد سواء

تكون األعيان املدنية حمـالً للـهجوم أو للـهجمات           جيوز أن    ال -١
واألعيان املدنية هي كافة األعيان اليت ليست أهدافا عسكرية وفقـاً ملـا     . االنتقامية

 ؛حددته الفقرة الثانية

وتنحـصر  .  اهلجمات على األهداف العـسكرية حـصراً       ُتقصر -٢
األهداف العسكرية، فيما يتعلق باألعيان، يف تلك اليت تسهم مسامهة فعالة يف العمل             

باسـتخدامها،    أم بالغرض منها العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أم مبوقعها أم         

__________ 

  ).٢٠٠٩يوليه /متوز( البعثة هاوجهترّد السلطات يف غزة على قائمة األسئلة اليت  ) ٢٤٧(
  .حتدثت البعثة أيضا إىل أعضاء يف اجمللس التشريعي يف الضفة الغربية ) ٢٤٨(
)٢٤٩ ( International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Law, 

vol. I, Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, eds. (Cambridge University Press, 

2005), rules of customary law 7-9. The Israeli Government recognizes this principle. See “The 

operation in Gaza…”, para. 95.  
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ـ  واليت حيقق تدمريها التام أو اجلزئي أو االستيالء عليهـا أو       ها يف الظـروف  تعطيل
 ؛السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عني ما تكرَّس عادة ألغـراض              -٣
لعبادة أو مرتل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إمنا تـستخدم يف             لمدنية، مثل مكان    

 .تقدمي مسامهة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أهنا ال تستخدم كذلك

 البيان الصادر عن احلكومة اإلسرائيلية بشأن اهلجوم على مـبىن اجمللـس             وال يشري   -٣٨٦
ومل تـرد   .  هلذين املبنيني  "مسامهة فعالة يف العمل العسكري    "التشريعي ووزارة العدل إىل أي      

 قدم تفـسري  وبدال من ذلك،    .  تدمريمها تتحقق من  "ميزة عسكرية أكيدة  "أي إشارة إىل أي     
مكـون  "، وأهنا   "جزءا من آلية السيطرة اليت متلكها محاس      "تشكل  بأن املباين احلكومية    يفيد  

عناصـر نظـام    "، وأن   "أساسي من مكونات البىن التحتية للمجموعات اإلرهابية يف غـزة         
 ."املدنية يف ظاهرها هي يف الواقع مكونات نشطة جلهوده اإلرهابية والعسكرية] محاس[

 آلية"لوزارات والسجون يف غزة جزءا من        ا ه ال غرابة يف أن تكون     وتالحظ البعثة أن    -٣٨٧
 قاعة اجلمعية التابعة للهيئة التشريعية واملباين اإلدارية        وأن تكون  "اليت متلكها احلكومة  السيطرة  

 يطبقـه االختبار الذي ليس ببيد أن ذلك .  من مكونات البىن التحتية احلكومية   ا أساسي امكون
الدول للتمييز بني األعيان املدنية     ة اليت تستخدمها    املقبولمارسات  املالقانون اإلنساين الدويل و   

فعلى سبيل املثال، قامت البعثة باستعراض القائمة املؤقتـة لألهـداف           . واألعيان العسكرية 
روجرز، وهو مدير سابق لفرع اخلدمات القانونيـة  . ف. ب. العسكرية اليت وضعها اللواء أ    

لعسكرية اليت وضعتها جلنة الصليب األمحـر       يف اجليش الربيطاين، وقائمة مقترحة باألهداف ا      
 مبىن  يشبه من قريب أو بعيد    وال يوجد يف قائمة األهداف العسكرية الشاملة هذه ما          . الدولية

وفيما يتعلق بالوزارات، تقصر كال القـائمتني تعريـف اهلـدف           . هليئة تشريعية أو سجن   
 .)٢٥٠("وزارات احلرب"العسكري على 

 أن القانون اإلنساين الدويل حيدد أيضا فئة من األعيان املدنية           وتشري البعثة كذلك إىل     -٣٨٨
ومن األمثلـة الـيت     . "مزدوجة االستخدام "ميكن استهدافها أثناء الرتاع املسلح إذا ما كانت         

 يكثر ورودها هلذه األعيان املزدوجة االستخدام اليت ختدم أغراضا مدنية وعـسكرية علـى             
مـا   بكات االتصاالت وحمطات توليد الكهرباء واجلسور، إذا      السواء البىن التحتية املدنية كش    

وال توجد أي إشـارة أو أي مـزاعم       . استخدمها العسكريون عالوة على استخدامها املدين     
 . ستخدام مزدوج ملبىن اجمللس التشريعي أو سجن غزة املركزيال

__________ 

)٢٥٠ ( Final report to the Prosecutor by the Committee established to review the NATO bombing 

campaign against the Federal Republic of Yugoslavia”, paras. 38-39, available at:  
http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300 htm#IVA64d.  
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قواهتـا  وال توجد أي أدلة، بل وال أي مزاعم من جانب احلكومـة اإلسـرائيلية و                -٣٨٩
قد سامها مسامهة فعالة يف العمل      "املسلحة بأن مبىن اجمللس التشريعي أو سجن غزة املركزي          

وقد خلصت البعثة باالستناد إىل ما يتوفر هلا من معلومات إىل أن اهلجمات على              . "العسكري
 اإلنـساين   القانون حكامهذه املباين تشكل هجمات متعمدة على أهداف مدنية وانتهاكا أل         

 .  اليت حتتم اقتصار اهلجمات اقتصارا تاما على األهداف العسكريةالعريفويل الد

وترى البعثة أن هذه الوقائع تدل كذلك على ارتكاب خرق جسيم يتمثل يف التدمري                -٣٩٠
شروعة م الواسع النطاق للممتلكات الذي ال تربره الضرورة العسكرية والذي مت بطريقة غري           

 .  من اتفاقية جنيف الرابعة١٤٧وارد يف املادة وتعسفية، وفقا للتعريف ال

وترفض البعثة التحليل الذي قدمه كبار املسؤولني اإلسرائيليني السابقني واحلـاليني             -٣٩١
والقائل بأنه نظرا للطابع املزعوم حلكومة محاس يف غزة، فإن التمييز بـني األجـزاء املدنيـة          

. اريا فيما يتعلق بالرتاع بني إسرائيل ومحاس      يعد س  والعسكرية من البىن التحتية للحكومة مل     
 صريح  بتربير هذا التحليل يف تصرحيات العقيد غابرييل سيبوين والسيد مايت ستاينربغ            ويقترن
 على محاس من خالل استهداف البىن التحتيـة         "متارس الضغوط "أن على إسرائيل أن     مفاده  

 .املدنية لتحقيق مقاصدها من احلرب

 خطري وينبغي رفضه بشدة ألنه يتعارض ومبدأ التمييـز          التربيرأن هذا   وترى البعثة     -٣٩٢
فالقانون اإلنساين الدويل حيظر مهامجة األهداف اليت ال تساهم مسامهة فعالـة يف             . األساسي

) أو مزدوجة االسـتخدام   (واهلجمات غري املوجهة ضد أهداف عسكرية       . العمل العسكري 
 يف  املفيـدة ظر عن طبيعتها االستراتيجية أو السياسية       تعد انتهاكات لقوانني احلرب، بغض الن     

ووفقا ملا أشارت إليه إحدى املسامهات األكادميية األخرية يف النقـاش           . نظر اجلانب املهاجم  
بأن  [التربيرإذا اعترب هذا    "،  "قوانني جديدة " تتطلب   "احلروب اجلديدة "الدائر عما إذا كانت     

و سيكولوجية قد تكون أكثر فعالية من اهلجمـات         اهلجمات ضد أهداف سياسية أو مالية أ      
 يف  الـوالدة عامال حامسا، فإن تدمري عنابر      ] ضد األهداف العسكرية أو املزدوجة االستخدام     

 يف  قد يكون له كـبري األثـر       الدينية، ودور املسنني     واملزاراتاملستشفيات، ودور احلضانة،    
لى رغبة العـسكريني أو احلكومـة يف        بعض اجملتمعات، وخباصة يف األنظمة الدميقراطية، ع      

 .)٢٥١("مواصلة احلرب

__________ 

)٢٥١ ( Marco Sassoli, “Targeting: the scope and utility of the concept of “military objectives” for the 

protection of civilians in contemporary armed conflicts”, New Wars, New Laws? Applying the 

Laws of War in 21st Century Conflicts, D. Wippman and M. Evangelista, eds. (Ardsley, New 

York; Transnational Publishers; 2005), p. 196  
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 اهلجمات املتعمدة على الشرطة يف غزة  -اء ب  

 مصرعهم من عناصر شرطة غزة لقوا       ٢٤٨تشري املعلومات اليت تلقتها البعثة إىل أن          -٣٩٣
  من كل ستة قتلى    اوبعبارة أخرى، فإن قتيال واحد    . )٢٥٢(أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية   
 .كان عنصرا من عناصر شرطة غزة

لشرطة يف مدينة غزة، كما زارت مخسة مراكـز         ل  مدينة عرفات  وزارت البعثة مقر    -٣٩٤
وثالثة مراكز للشرطة يف أحياء تقع      ) مركز مدينة غزة  يف  (عباس  المركز شرطة   : للشرطة هي 

ـ ) الزيتون والشجاعية والتفاح(يف شرق مدينة غزة وجنوهبا   ق يف ديـر  ومركز شرطة التحقي
وأجرت البعثة مقابلة مع مدير الشرطة، واملتحدث باسم جهاز الشرطة، وقادة املراكز            . البلح

دعاءات إواستعرضت البعثة أيضا    . اليت زارهتا وأشخاص آخرين من العاملني بأمور شرطة غزة        
) يةبالعرب(احلكومة اإلسرائيلية بشأن قوات األمن الداخلي يف غزة اليت وردت أيضا يف تقرير              

، وهي منظمة إسـرائيلية  )Orient Research Group Ltd(صادر عن جمموعة الشرق لألحباث 
 .)٢٥٣( املذكور التقريروضعأوكل إليها إيهود أوملرت، رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنئذ، 

وكانت مجيع اهلجمات اليت حققت فيها البعثة موجهة ضد املنشآت اليت تستخدمها              -٣٩٥
 إليها بكلمة الشرطة يف الوثائق الرمسية للسلطات يف غزة واملـشار إليهـا              قوة الشرطة املشار  

 .يف العديد من التقارير باللغة اإلنكليزية) الشرطة املدنية (”civil police“باسم 

وقد هوجم مقر مدينة عرفات للشرطة وثالثة من املراكز اخلمسة اليت زارهتا البعثـة                -٣٩٦
 كـانون   ٢٧يف   عمليات العـسكرية اإلسـرائيلية يف غـزة       خالل الدقائق األوىل من بدء ال     

ووفقا ألقـوال الـشهود،     . ٣٥/١١ والساعة   ٢٠/١١، بني الساعة    ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
ومن . من طائرات مقاتلة  بصورة رئيسية   نفذت اهلجمات باستخدام قنابل وصواريخ أطلقت       

 .احملتمل أيضا أنه قد استخدمت صواريخ أطلقتها القوات البحرية

__________ 

اليت أنـشأهتا وزارة العـدل التابعـة    ) توثيق(نة املركزية للتوثيق ومالحقة جمرمي احلرب اإلسرائيليني      اللج ) ٢٥٢(
  .للسلطات يف غزة

 - Lt. Col. (res. ) Jonathan Dahoah-Halevi, “Fatal casualties of the Palestinian security forcesانظـر  ) ٢٥٣(

Myth vs. Reality” (Orient Research Group Ltd., 2009 .(    وكاتب هذا التقرير هـو مستـشار سـابق
لشعبة ختطيط السياسات يف وزارة اخلارجية اإلسرائيلية وباحث حايل يف مركز القدس للـشؤون العامـة               

وقد أشار كاتب التقرير يف رسالة بعث هبـا إىل البعثـة إىل أن              . وأحد مؤسسي جمموعة الشرق لألحباث    
ة القتلى من رجال الشرطة ومدى ارتبـاطهم حبمـاس وحركـة         حتديد هوي "الغاية من طلب التقرير هي      

وفيما يتعلق باملصادر واملنهجية املـستخدمة  . "اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية وغريها من املنظمات اإلرهابية     
 متاحة للعموم، من بينها قوائم بأمساء القتلى من رجال الشرطة           يف التقرير، شرح الكاتب أنه فحص مواداً      

 الشرطة الفلسطينية والسلطات يف غزة، وتقارير املنظمات غري احلكوميـة ومـواد نـشرهتا               اليت نشرهتا 
 إىل هذا التقرير مـشريا إليـه   ”…The operation in Gaza“ويستند مقال . اجملموعات الفلسطينية املسلحة

  ).٢٤٧الفقرة  ("دراسة أجريت مؤخرا"على أنه 
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ن القوات اإلسـرائيلية قـد      إ، ف "توثيق"  جلنة  للمعلومات اليت تلقتها البعثة من     ووفقاً  -٣٩٧
.  مركزا آخر من مراكز الشرطة، باإلضافة إىل املراكز اخلمسة اليت زارهتا البعثة            ٢٩استهدفت  
معظمهـا خـالل     (٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ من هذه املراكز يوم      ٢٤واستهدف  

، وهو أول أيام العمليات العسكرية، واستهدفت تسعة مراكز يف          ) اهلجوم الدقائق األوىل من  
 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤اليوم التايل ومركز واحد يف 

 معلومات تتعلق باهلجمات على مقر الشرطة وعلى مراكز الشرطة اليت زارهتا البعثة -١  

وتـستخدم الـشرطة    . يشغل مقّر مدينة عرفات للشرطة جممعا كبريا يف مركز غزة           -٣٩٨
، وهي واحدة من قوات الشرطة العاملة يف غزة، هذا اجملمع إليواء مكاتبـها        )الشرطة(املدنية  

 الـصواريخ   أصابتهاوقد زارت البعثة ثالثة مواقع يف اجملمع        . ودورات التدريب اليت تنظمها   
. للـشرطة ويف إحدى الباحات، أصابت الصواريخ املشاركني يف دورة تدريبيـة     . القنابل أو

ا على الفور، وجرح مخسة آخرين تويف اثنان منـهم          ي مقتل مثانية وأربعني شرط    نوأسفرت ع 
 .متأثرين جبراحهما يف وقت الحق

وعلى الرغم من أن مجيع رجال الشرطة الذين قتلوا يف هذا املوقـع كـانوا مـن                   -٣٩٩
فغالبية . فاصيل الواقعةعلومات متضاربة عن ت  املاملشاركني يف دورة تدريبية على ما يبدو، فإن         

التقارير الصادرة عن املنظمات غري احلكومية هبذا الصدد تشري إىل أن هـؤالء كـانوا مـن                 
بيد أن املتحدث باسم    . التالميذ الضباط يف كلية الشرطة وأهنم كانوا يف خضم حفل للتخرج          

يـة مـدهتا   شرطة غزة أخرب البعثة بأهنم رجال شرطة عاملني كانوا يشاركون يف دورة تدريب           
 أمـا . )٢٥٤(الغـارة وقوع   وقت   "متارين رياضية صباحية  "ثالثة أسابيع، وأهنم كانوا يؤدون      

، أي كيفية التعامل مـع ممثلـي احلكومـات          "الربوتوكول"موضوع الدورة التدريبية فكان     
ويزعم نعي ألحد عناصر الشرطة املقتولني نشر       . األجنبية والوفود الدولية، وعمليات النجدة    

 .)٢٥٥("دورة لتجديد املهارات العسكرية"وقع الشبكي لكتائب القسام أنه كان يشارك يف على امل

 ملم مكعـب  ٤×٤×٤(بة الشكل وقدمت الشرطة للبعثة شظايا معدنية صغرية مكعّ       -٤٠٠
وتؤكد . زعمت أهنا قطع من الصواريخ اليت أطلقت على ذلك املوقع)  ملم مكعب ٤×٤×٢و

 غري احلكومية اليت زارت املوقع بعد فترة قصرية من وقـوع            املعلومات املقدمة من املنظمات   
وبينت . الغارة ومجعت عينات من شظايا الذخرية أنه قد عثر على تلك القطع يف ذلك املكان              

 .)٢٥٦(التحاليل املخربية اليت أجريت على املكعبات أهنا مصنوعة من التنغستني

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٢لسيد شهوان، املتحدث باسم شرطة غزة يف املقابلة اهلاتفية اليت أجرهتا البعثة مع ا ) ٢٥٤(
  .http://www.alqassam.ps/arabic/sohdaa5.php?id=1342انظر  ) ٢٥٥(
خبري شـاهد لـدى     يرلندية، وهو   آلأجريت التحاليل املخربية حتت إشراف املقدم لني من قوات الدفاع ا           ) ٢٥٦(

جيش الدفاع اإلسرائيلي قـد طـور نظمـا         "ويف التقرير املقدم إىل البعثة، يشري املقدم لني إىل أن           . البعثة
، أشارت السلطة اإلسـرائيلية     ٢٠٠٤ويف منتصف عام    ... صاروخية عالية الدقة وقليلة األضرار اجلانبية     
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مقذوفان أطلقتهما الطائرات   ويف موقع آخر من مقر مدينة عرفات للشرطة، خلف            -٤٠١
أما املوقع الثالث الذي    . وكان املكان خاليا وقت حدوث الغارة     . اإلسرائيلية املقاتلة حفرتني  

زارته البعثة فكان على مقربة من البوابة الشمالية ملقر الشرطة حيث تسبب مقـذوف، مـن       
إىل أن الغـارات    وتـشري التقـارير     . املرجح أنه صاروخ، يف مقتل قائد الشرطة توفيق جرب        

 .تزرها البعثة استهدفت مواقع أخرى من مقر الشرطة مل

 ٥٠ويقال بأن دورة تدريبية ثانية للشرطة قد استهدفت وكان حيـضرها حـوايل                -٤٠٢
وحبسب ما قاله املتحدث باسم الـشرطة،       . وقد قتل مثانية وعشرون منهم يف الغارة      . شرطيا

اصر الشرطة كيفية التعامل مع عناصـر الـشرطة         فإن الدورة التدريبية قد صممت لتعليم عن      
الذين يسيئون استخدام سلطتهم، باإلضافة إىل عدد من املسائل الثقافية واالقتصادية املتـصلة             

وعالوة على ذلك، وحينما كان الناجون حياولون الفرار عـرب البوابـة            . )٢٥٧(بعمل الشرطة 
 مضادين لألفراد أديا إىل وقوع قتلـى        الغربية ملدينة الشرطة، أفيد بأهنم استهدفوا بصاروخني      

تتلق معلومات رمسية من السلطات يف غزة عن عـدد           وعلى الرغم من أن البعثة مل     . وجرحى
، فإن تقريرا   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧رجال الشرطة الذين قتلوا يف مقر الشرطة يوم         
 . للهجوم شرطيا نتيجة٨٩قتل مبمقدما من منظمة غري حكومية إىل البعثة يفيد 

 ٢٧عباس الواقع يف مركز مدينة غزة بثالثة صواريخ يوم          الوقد أصيب مركز شرطة       -٤٠٣
رجال  وكان. )٢٥٨(، وفقا ألقوال قائد املركز    ٣٥/١١، الساعة   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

الشرطة يف املركز قد أُبلغوا قبل ذلك بدقائق قليلة بوقوع هجوم على مقر مدينـة عرفـات                 
وقد قتل تسعة من رجال الشرطة وأفيـد عـن إصـابة    .  بإخالء املركز فورا  للشرطة وبدأوا 

يشتبه يف ارتكـاهبم جـرائم      (ويقول قائد املركز إن مخسة حمتجزين       . عشرين آخرين جبروح  
. كانوا موجودين يف زنزانات الشرطة، وأنه قد أطلق سراحهم قبل وقـوع اهلجـوم             ) عادية

بينـهم   اطنني يلتمسون قضاء حاجات عادية، من     وكان يف املركز وقت اهلجوم عدد من املو       
 ٨٠ ٠٠٠ األضرار املادية اليت أحدثها اهلجـوم مببلـغ          “توثيق”وتقدر جلنة   . نساء وأطفال 

 . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

أما مركز الشرطة يف حي التفاح بغزة، الذي يقع يف بناء من ثالثة طوابـق انتـهى                   -٤٠٤
 كـانون  ٢٧ مـن يـوم   ٣٠/١١ب بثالثة صواريخ حوايل الساعة     صيأتشييده حديثا، فقد    

__________ 

ا طورت رأسـا حربيـة جديـدة لـصواريخ          إىل أهن ) رافاييل(لتطوير األسلحة والتكنولوجيا العسكرية     
: انظر أيضا تقرير منظمة هيومان رايـتس واتـش املعنـون          . " الستخدامها يف املناطق احلضرية    ‘سبايك‘

Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-Launched Missiles (June 2009)  الـذي 
 Rafaelاريخ سبايك اليت تنتجها الـشركة اإلسـرائيلية   يشري إىل أنه من املرجح أن الشظايا أتت من صو

Advanced Defense Systems ١٢-١١  و٧-٦الصفحات ( واليت أطلقت من طائرات بدون طيار.(  
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٢املقابلة اهلاتفية اليت أجرهتا البعثة مع السيد شهوان، املتحدث باسم شرطة غزة يف  ) ٢٥٧(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٩ إياد جرب احلوراين أجريت يف مقابلة مع قائد املركز، الرائد ) ٢٥٨(
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ـ     وحبسب أقوال قائد املركز أيضا، مل     . )٢٥٩(٢٠٠٨ديسمرب  /األول ه مت  يقتل أي شرطي ألن
فيد عـن إصـابة     ه أ بيد أن . رب هدف آخر يف احلي    ُض مركز الشرطة بسرعة بعد أن       إخالء

وتقـدر جلنـة    .  األعمال العدائية  وتلقى املركز ضربة أخرى خالل    . العديد من املارة املدنيني   
 . دوالر١٥٠ ٠٠٠ األضرار املادية اليت أحدثها اهلجوم مببلغ "توثيق"

 ٤٥/١١ والـساعة   ٣٠/١١وهوجم مركز شرطة التحقيق يف دير البلح بني الساعة            -٤٠٥
 أجـرت البعثـة مقابلـة       ةشرطضابط  ووفقا ل . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧من يوم   

وأشـار  . ١٦-إف أصيب بصاروخ أطلق من طائرة مقاتلة من طـراز         ، فإن املركز  )٢٦٠(معه
 اللجنة إىل حدوث انفجارات عدة وقع أوهلا على األرجح يف قطعـة             شهود آخرون قابلتهم  

وأفاد رجال الشرطة ممن كانوا يف داخل املركز وقـت وقـوع       . أرض جماورة ملركز الشرطة   
 هناك عدد من املشتبه هبم    وكان  . ليوميةمون بأعمال الشرطة ا   وإىل أهنم كانوا يق    )٢٦١(اهلجوم

وكـان  ) كان هناك أربعة أو مخسة أشخاص حمتجزين يف زنزانات املركز         (خيضعون للتحقيق   
وقد قتل يف الغارة أحد رجـال الـشرطة،         .  احلي يتقدمون بشكاوى   سكانهناك عدد من    

 .واحد ومدين ةويدعى أشرف محادة أبو قويق، وجرح أيضا مخسة آخرون من رجال الشرط

يف كـانوا   وأودى اهلجوم على مركز شرطة التحقيق بدير البلح حبياة ستة مواطنني              -٤٠٦
ونتيجة لالنفجارات اليت حدثت يف مركز الشرطة وما أسفرت عنـه  . املنطقة املتامخة للمركز 

من حطام، هتاوت جدران مرتل عائلة الربديين اجملاور ملركز الشرطة وأسفر ذلك عن مقتـل               
ويف سوق  .  سنوات، وإصابة عدد من أفراد العائلة جبروح       ١٠وعمرها   )٢٦٢(ربديينكاميليا ال 

لبيع الفاكهة واخلضار باجلملة يقع إىل جوار مركز الشرطة يف شارع صالح الـدين، كـان       
تطاير من مركـز     شخص، وأدى احلطام امل    ١٠٠ و ٥٠هناك عدد من املتاجرين يتراوح بني       

ـ         الشرطة إىل مقتل مخسة أشخاص، من بي       ن ـنهم عبد احلكيم رجب حممد منسي البـالغ م
 .)٢٦٣( عاما وولده عدّي حكيم منسي، وأصيب العديد جبروح٣٢العمر 

 ٢٨ومل ينجم عن الغارات على مركزي شرطة الشجاعية والزيتون اليت وقعت يومي     -٤٠٧
 أي قتلى يف صفوف رجـال       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٤ و ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٩مقابلة مع قائد املركز، الرائد أمين البطنيجي، أجريت يف  ) ٢٥٩(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠مقابلة مع املالزم األول مسيح صباح، أجريت يف  ) ٢٦٠(
 /حزيـران  ٣٠ سليمية أجريتا يف     مقابلتان مع املالزم األول مسيح صباح وضابط التحقيق اجلنائي أمحد أبو           ) ٢٦١(

  .٢٠٠٩يونيه 
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠مقابلة مع رفعت الربديين، أجريت يف  ) ٢٦٢(
أدرج امسا اثنني من القتلى على قائمة ضحايا األعمال العدائية مـن األطفـال الـيت     .  خالد إبراهيممقابلة مع حممد     ) ٢٦٣(

  .وضعها املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان
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بيد . )٢٦٤(ديسمرب/ كانون األول  ٢٧حيث أن مراكز الشرطة أخليت بعد هجمات        الشرطة،  
أنه أفيد أن تناثر احلطام الناجم عن اهلجوم على مركز شرطة الشجاعية قد أسفر عن مقتـل                 

الضرر  "توثيق"وتقدر جلنة . امرأتني ورجل وطفل كانوا يقفون على اجلانب اآلخر من الطريق   
ـ    املادي الناجم عن اهلجمتني       ٢١٠ ٠٠٠ة مببلغـي    ـون والـشجاعي  ـعلى مركزي شرطة الزيت

  .على التوايلمن دوالرات الواليات املتحدة  دوالر ٩٠٠ ٠٠٠و

  قوات أمن غزةالتناقض يف تصنيف   -٢  

  هنج حكومة إسرائيل  )أ(  
، نظـرا ملهامهـا     قوات األمن الداخلي هذه   "يقوم موقف حكومة إسرائيل على أن         -٤٠٨

ـ  ."من التعرض للهجوم اليت متنح عادة للمـدنيني       باحلصانة  العسكرية، ال تتمتع       أن دعي وت
 القوة التنفيذيـة باعتبارهـا ميليـشيا مواليـة،          ٢٠٠٦مايو  /محاس شكلت يف أيار   حركة  

 هذه القوة شبه العسكرية إىل حد كبري من جناحها العسكري، كتائب عـز              ]استمدت["و
لدبابات وقذائف اهلاون واملدافع الرشاشة     الدين القسام، وسلحت أفرادها بالقذائف املضادة ل      

 حديثاً مرغمني على التخلـي عـن      اجملندون سونومل يكن الرؤساء واملرؤو   . والقنابل اليدوية 
 أنوتدعي أيـضاً    . "املهمتني بصورة متزامنة  كلتا  انتمائهم للجناح العسكري، وواصلوا أداء      

 / على غزة يف حزيران    بالكاملطرة   بعد تسلم زمام السي    محاس أعادت هيكلة القوة التنفيذية،    
د من  ياضطلع أفرادها بالعد  "، وقسمتها إىل عدة وحدات، مبا فيها الشرطة، اليت          ٢٠٠٧يونيه  

، على الرغم من ذلك، ظلـوا       أفراد الشرطة  وتتابع القول إن     ."قواننينفاذ ال إل  التقليدية هامامل
ع الرشاشـة واألسـلحة      املداف شملأعضاء يف اجلناح العسكري حلماس وظلت أسلحتهم ت       

 وظلت القوة التنفيذية السابقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكتائب عـز           ]...[" .املضادة للدبابات 
 اتوخدم العديد من أفراد قو] ...[.  رمسياًقسام على الرغم من أهنا ليست جزءاً منهاالالدين  

علق بالعمليات العسكرية،  ويف ما يت."قساماليف كتائب عز الدين أيضاً األمن الداخلي مباشرة 
 األمن الداخلي التابعة هلا، وقد      اتقواستخدام   اعتزمتمحاس  " احلكومة اإلسرائيلية أن     دعيت

الدور " كما تدعي أن     ."بأنشطة عسكرية أثناء عملية غزة    ضطالع   يف الواقع، لال    ذلك فعلت
ة حلمـاس يتـضح     اجلماعي لشرطة غزة باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من القوات املسلحة التابع          

يف كتائب عـز الـدين      ا أعضاء أيضاً    غزة كانو يف   "شرطةالأفراد  "كون العديد من    لكذلك  
 رجـال  ةودعماً هلذا االدعاء، تظهر صحيفة تابعة للحكومة اإلسرائيلية صوراً ألربع       . "القسام

يلهما ويظهر كل من هؤالء الرجال يف صورتني زعم أنه مت ترت    . قتلوا أثناء العمليات العسكرية   
والثانية على   من مواقع شبكية فلسطينية، حتدد األوىل هوية الرجل على أنه من أفراد الشرطة،            

املذكورة أعاله   الدراسة وأخرياً، تشري الصحيفة إىل   . أنه من أعضاء كتائب عز الدين القسام      
__________ 

مركز شرطة الزيتون، الرائد حممود كحيل، واملالزم حممود عيدللو من مركـز شـرطة              مقابلتان مع قائد     ) ٢٦٤(
  .الشجاعية
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هنـا   تفيد أ،The Orient Research Group Ltd اليت قامت هبا جمموعة أحباث الشرق احملدودة
 مـن   ة قد تبني أهنم   أفراد الشرطة املدني   تسعة من أصل عشرة من    ما يربو على    "اكتشفت أن   

  .)٢٦٥("الناشطني اإلرهابيني واملقاتلني املسلحني املنخرطني مباشرة يف القتال ضد إسرائيل

  هنج سلطات غزة   )ب(  
غـزة   األمـن الـداخلي يف   اتخيتلف التصنيف الذي تقوم به حكومة إسرائيل لقو    -٤٠٩

اختالفاً شديداً عن مهام الشرطة كما ترد على املوقع الشبكي الرمسي لـوزارة الداخليـة يف                
ن وزارة الداخلية اليت استعرضتها البعثة، ومن       مغزة، من حيث األوامر الصادرة إىل الشرطة        

 . مع مدير الشرطة واملتحدث باسم الشرطةاليت أجرهتا البعثة حيث املقابالت

دور "مجال اجلراح، املعروف أيضاً بـأيب عبيـدة، أن   العميد ر الشرطة،   مدي صرَّحو  -٤١٠
جتار باملخدرات، وإلقاء القـبض     الالشرطة يقوم على حل مشاكل السكان، ومكافحة ا       أفراد  

عصي، نظراً  النارية و الكوف  ن مزودون بأسلحة كالشي    أفراد الشرطة   وأفاد أن  ."على اجملرمني 
صول على معدات أخرى للشرطة، من قبيـل الغـازات          إىل أن السلطات مل تتمكن من احل      
  أبو عبيدة بأن هناك شكاوى بـشأن األسـاليب         سلَّمو. املسيلة للدموع واألسلحة الصغرية   

راد شرطة غزة، ولكنه أعرب عن اعتزازه بنجاحهم يف احلـد مـن             اليت يعتمدها أف   "اخلشنة"
أجرت معهم البعثـة    يد ممن   العدشاطر هذا التقييم    و .)٢٦٦(اخلروج على القانون بقطاع غزة    

وتصف أوامر الشرطة واملوقع الشبكي للوزارة على حنو مماثل الشرطة . أثناء حتقيقاهتامقابالت 
الدين  أن الشرطة وكتائب عز   بأما يف ما يتعلق باالدعاءات      . هيئة مكلفة بإنفاذ القوانني    ابأهن
 ."الصحة عارية متاماً عن"أهنا بأكد مدير جهاز الشرطة فقد ، "قابالن للتبادل"قسام ال

 الشرطة خالل العمليات العسكرية كانـت       مهمةوأفاد متحدث باسم الشرطة أن        -٤١١
 بني السكان املدنيني    "سليمة"، أي كفالة بقاء العالقة      "محاية اجلبهة الداخلية  "تقوم أوالً على    

 علـى الـسكان      توزيع املواد اإلنـسانية    مراقبةأفراد الشرطة   تعني على   وثانياً،  . والسلطات
، مـع   واننيأداء مهامهم االعتيادية يف جمال إنفاذ الق      أن يواصلوا    تعني عليهم ثالثاً،  و. املدنيني

  .)٢٦٧(التركيز بشكل خاص على مكافحة النهب والتالعب باألسعار
__________ 

)٢٦٥ ( “The operation in Gaza…”, paras. 237, 239, 241-242 and 245-247.  
 نجـاحني البويف مـا يتعلـق      . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٤اجتماع البعثة مع مدير شرطة سلطات غزة، يف          ) ٢٦٦(

األمن وانتهاكات حقوق اإلنسان على يد شرطة غـزة بعـد           إقرار   يف إعادة    اللذين أحرزهتما شرطة غزة   
 Ruling Palestine I: Gaza under“انظر كذلك الفريق الدويل املعين باألزمـات، ، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

Hamas”, Middle East Report No. 73, 19 March 2008, p. 10.  
ـ     . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٩اجتماع البعثة باملتحدث باسم سلطات غزة، يف         ) ٢٦٧(  ينويفيد الفريق الـدويل املع

الذين ال يزال يشار إليهم حملياً باسم        (ةالشرطة املدني أفراد  قسام وبعض   الكتائب عز الدين    "باألزمات أن   
 مباملالبس املدنية، وقد وضع بعـضه     القتال  ات يف الشوارع أثناء أعمال      يقاموا بدور ) ‘القوات التنفيذية ‘

وواصلوا اعتقال خمالفي القانون، واحتجازهم يف شـقق عاديـة          . ة على مركزهم الرمسي   الشارات للدالل 
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  تقييم البعثة لدور الشرطة وتشكيلها  -٣  
تناقضني للـشرطة،   ولتسليط بعض الضوء على حقيقة األمور بني هذين الوصفني امل           -٤١٢

 حبماس بعد انتصار احلركة     املرتبطةبعثة أنه من الضروري النظر يف تطور قوات األمن          يتبني لل 
 ،)٢٦٨(وعندما تسلم السيد سـعيد صـيام      . ٢٠٠٦يناير  /يف االنتخابات اليت جرت يف كانون الثاين      

أبريـل  /انوهو من كبار ممثلي محاس، مهامه كوزير داخلية يف السلطة الفلسطينية يف نيـس             
، تبني له أنه ال يسيطر كثرياً أو ال يسيطر إطالقاً على قوات األمن التابعـة للـسلطة          ٢٠٠٦

ويف  .)٢٦٩(والني له من املسؤولني   سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية وامل    كانت ختضع ل  الفلسطينية اليت   
تعلق و. ، أعلن عن تشكيل قوة أمن جديدة تعمل مباشرة حتت إمرته٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٠

ويبدو أن قوة األمن اجلديـدة      . األمر بوحدة دعم قوات األمن، املعروفة أيضاً بالقوة التنفيذية        
قوة عسكرية ولو فرضياً على ، والقواننيإنفاذ مكلفة ب هيئةاضطلعت مبهمة مزدوجة باعتبارها 

ن ، عـيَّ  ويف الوقت نفـسه   . رمسياً بإنفاذ األمن العام ومحاية املمتلكات     القوة  لفت  وكُ. األقل
وأعلن أهنـا    ،)٢٧٠(السيد مجال أبو مسهدانة، قائد جلان املقاومة الشعبية، رئيساً للقوة التنفيذية          

جمند جديد من خمتلف اجلماعات املسلحة الفلسطينية، مبا فيها كتائـب      ٣ ٠٠٠ستتألف من   
نواة اجليش ) القوة التنفيذية(ستكون ": ما يليأعلن  القائد املعني حديثاً   أفيد أن و .)٢٧١(القسام

وسأظل أمحل البندقية   ... عدو واحد فقط   ولدينا. وجيب أن تستمر املقاومة   . الفلسطيين املقبل 
وحنن . وحنن أيضاً قوة ضد الفساد    . شعيب وأضغط على الزناد كلما اقتضى األمر للدفاع عن       

 .)٢٧٢("واملوظفني الفاسدين واملخالفني للقانون ضد اللصوص

__________ 

نظراً إىل أن السجون دمرت، األمر الذي يساعد يف تفسري سبب عدم وجود أي تقرير حـىت اآلن عـن                    
الطوابري الـيت ضـمت      عناصر األمن على النظام يف       توعلى هذا النحو، حافظ   . زيادة اجلرائم  النهب أو 

مئات األشخاص ومنعوا حدوث القالقل يف املستشفيات اليت تتحمل فوق طاقتها، حني تثور ثائرة              اً  أحيان
  .Ending the war…”, p. 8“ "الناس بسهولة

 الوثائق( مع عدد من أفراد أسرته     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٥يف  سرائيلية  إقتل سعيد صيام بغارة جوية       ) ٢٦٨(
 Gaza’s unfinished business”, Middle“ ريق الدويل املعين باألزمـات، املقدمة إىل البعثة، انظر كذلك الف

East Report N°85, 23 April 2009, p. 5(.  
: Palestinians, Israel, and the Quartet "انظر، على سبيل املثال، الفريـق الـدويل املعـين باألزمـات،     ) ٢٦٩(

Pulling back from the brink", Middle East Report N°54, 13 June 2006.  
وقد قتل أبو مسهدانة وثالثة أعضاء آخـرون  . ”…Fatal casualties“ ٢٠ و١٣املرجع نفسه، الصفحتان  ) ٢٧٠(

  .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٩ أو ٨رائيلية يف إسمن جلان املقاومة الشعبية بغارة جوية 
)٢٧١ ( “Palestinians, Israel, and the Quartet…”, p. 13. The “Executive Force consisted in summer of 

2007 of some estimated 6,800 members of the armed wings of Hamas and the Popular Resistance 

Committees”, R. Friedrich and A. Luethold, eds., Entry-Points to Palestinian Security Sector 

Reform (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007), p. 162.  
)٢٧٢ ( “Palestinians, Israel, and the Quartet…”, footnote 105..  
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 يف غـزة يف     بالكاملب استيالء محاس على السلطة      ، عق ٢٠٠٧أغسطس  /يف آب و  -٤١٣
رئيس الذي كان   ، وصف املدير احلايل للشرطة املدنية يف سلطات غزة،          ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

وأدمـج  . ر ألجهزة األمن يف غزة     أبو عبيدة، إعادة التنظيم املقرَّ     العميد،   آنذاك القوة التنفيذية 
جتهد إلعادة تدريب أعضاء    "أفاد بأن محاس    وقيل إنه   . أفراد القوة التنفيذية يف الشرطة املدنية     

القوة ستتوىل مطـاردة جتـار املخـدرات        "ن  إ و "داء مهام الشرطة  من أجل أ  القوة التنفيذية   
أفراد القـوة متـدينون،     "  أن أشار إىل ويف الوقت نفسه،    . " اخلارجني على القانون   والسكان

 .)٢٧٣("وأهنم من رجال املقاومة

. ، أعيد تنظيم خدمات األمن العاملـة يف غـزة         ٢٠٠٧أكتوبر  /لويف تشرين األو    -٤١٤
. )٢٧٤(دجمت وكاالت الشرطة السابقة التابعة للسلطة الفلسطينية يف غزة مع القوة التنفيذية           أو
 من عملية إعادة التنظيم هذه      نبثقةاملوإشراف وزارة الداخلية    العاملة حتت    قوات األمن    ضموت

األمـن  قـوات   و) وهي وكالة استخبارات  (األمن الداخلي   الشرطة املدنية والدفاع املدين و    
 .)٢٧٥(لسلطات غزة وفقاً للموقع الشبكي لوزارة الداخلية التابعةوالياهتا وتتباين . الوطين

محاية الدولة من أي    "هد إىل قوة األمن الوطين مبهام عسكرية حمددة، على غرار           ُعو  -٤١٥
لسطيين يف مواجهة التهديـدات اخلارجيـة       مسؤولية الدفاع عن الوطن الف    "و "اعتداء أجنيب 
 قوة عسكرية أفرادها مقاتلون مبوجب القانون اإلنـساين         بوضوحولذلك، فهي   . "والداخلية
 . ويرد أعاله حتديد ملهام الشرطة.)٢٧٦(الدويل

سرائيلية يف غزة، أعلم إل، أثناء العمليات العسكرية ا٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١ويف   -٤١٦
 اإلعالم بأن قادة الشرطة متكنوا مـن        طلشرطة، السيد إسالم شهوان، وسائ    املتحدث باسم ا  

وضعت خطة  " هوأضاف أن . عقد ثالثة اجتماعات يف مواقع سرية منذ بدء العمليات املسلحة         
األجهزة األمنية حتسباً   وقد أجرينا تقومياً للوضع، وأعلن االستنفار العام يف الشرطة          ، و للتحرك

  إذاواجهة العدو، مب من القيادة  واضحةالشرطة أوامر أفراد وتلقى. ي برألي طارئ أو اجتياح
  

__________ 

)٢٧٣ ( International Middle East Media Center, “Interview with the leader of the Hamas-formed 

Executive Force, 17 August 2007, available at: http://www.imemc.org/article/49939”.  
 :Hamas Executive Force merged into police force in Gaza“ على سبيل املثال، وكالة شـينخوا، انظر، ) ٢٧٤(

official”, 2 October  خـالل  - أدىل إيهاب الغصني، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، باملالحظـات 
لـدمج القـوة يف   إن مهمة القوة التنفيذية انتهت اآلن، وآن األوان "وقال الغصني . مؤمتر صحفي يف غزة  

 ." لوزارة الداخليةتابعةالشرطة الرمسية ال
 :انظر املوقع الشبكي باللغة العربية لوزارة الداخلية يف غزة ) ٢٧٥(

http://www.moi.gov.ps/?page=633734043174687500. 
 .http://www.nsf.gov.ps: ربية لقوات األمن الوطينانظر املوقع الشبكي باللغة الع ) ٢٧٦(
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 أن أقواله نقلت بصورة صحيحة،      للبعثة وإذ أكد السيد شهوان      .)٢٧٧("مت اجتياح قطاع غزة   
يف حـال    يتعني على الشرطة،     أفاد أن التعليمات اليت أعطيت يف ذلك االجتماع مؤداها أنه         

القوات املسلحة اإلسرائيلية للـدخول إىل      اضطرار   ةل بري، وال سيما يف حا     اجتياححصول  
يف غزة، أن تواصل عملها يف كفالة وصول املواد الغذائيـة األساسـية إىل              األحياء السكنية   

. جتيـاح السكان، وتوجيه السكان إىل أماكن آمنة، واحلفاظ على النظام العام يف مواجهة اال  
االشتباكات أثناء العمليات املـسلحة،  حد يف   ه مل يقتل شرطي وا    أن أيضاً   أفاد السيد شهوان  و

 . الشرطة نفذوا األوامر بدقةأفراداألمر الذي يثبت بأن 

بأن الشرطة بوصفها قوة منظمة شـاركت يف  ال توجد ادعاءات    وتالحظ البعثة أنه     - ٤١٧
راسة الدإىل  املعلومات اليت قدمتها سلطات غزة و     واستناداً إىل   . أثناء العمليات املسلحة  قتال  ال

 يف املائة من عناصرها ٧٥جمموعة أحباث الشرق احملدودة، يتبني أن اليت أعدهتا املذكورة أعاله 
لغارات اجلوية اليت شـنت خـالل   ة لالذين قتلوا أثناء العمليات العسكرية القوا حتفهم نتيج     

ت  ضـد القـوا    قتـال ومل يشارك هؤالء الرجال يف ال     . اإلسرائيلية غارةالدقائق األوىل من ال   
 .)٢٧٨(سرائيليةإلاملسلحة ا

قائد القوات التنفيذية آنـذاك ومـدير       وعلى الرغم من أن     وتالحظ البعثة أيضاً أنه       -٤١٨
 ،"رجال مقاومة" القوة التنفيذية هم عناصربأن  ٢٠٠٧ سأغسط/صرح يف آبحالياً الشرطة 

. لقـوانني إلنفـاذ ا  تصبح قوة   كي  تطويرها ل على  أكد يف املقابلة نفسها عزم السلطات       فقد  
وتالحظ البعثة أن غزة ال تنفرد باحلالة اليت تقوم فيها قوة شرطة مدنية مشكلة حديثاً بـدمج        

 ذاهتـا كافيـة     ولن تكون هذه العضوية السابقة حبدِّ     .  يف اجلماعات املسلحة   فراد السابقني األ
 .لإلثبات بأن الشرطة يف غزة جزء من كتائب عز الدين القسام أو مجاعات مسلحة أخرى

__________ 

: حلركة اإلخوان املسلمني املصريني، على العنوان التـايل        موقع شبكي يف  وترد تصرحياته يف األصل العريب       ) ٢٧٧(
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=43756&SecID=450 .ويفيـــد الـــصحايف أن 

سرائيلية علـى  إلر على الرغم من الغارات اجلوية ا     ملروالشرطة ظلت تضطلع بإنفاذ القانون وتنظم حركة ا       
خدرات يف بعـض   كمية من امل    يضبطون واألمن الداخلي كان أفراد من املباحث اجلنائية      " :مراكز الشرطة 

قطاع ميكن مالحظة أفـراد مـن       املدن داخل ال  مداخل  فترقات الطرق و  املبعض  عند  املناطق املستهدفة، و  
 ."روريرصدون حركة امليف زي مدين الشرطة 

قتلوا يف املعارك اليت  شرطياً ٣١أن  ”...Fatal casualties“إال أن جمموعة أحباث الشرق احملدودة حتدد، يف  ) ٢٧٨(
كانـت املعلومـات   بعض احلاالت، ويف . يناير/ كانون الثاين١٨إىل  ٣خالل الفترة من   يف غزة    حصلت

 ٦قتلوا يف   " أو   "يناير يف جباليا بعد إطالق الصواريخ     / كانون الثاين  ٤قتلوا يف   "حمددة باألحرى، من قبيل     
ت أخرى، كانـت  ويف حاال. "سرائيلي يف دير البلحإليناير أثناء االشتباك مع جيش الدفاع ا      /كانون الثاين 

وتسلم البعثة بـأن    . "سرائيليإلقتلوا أثناء االشتباك مع جيش الدفاع ا      "، من قبيل    تعميماًاملعلومات أكثر   
وتـضع  . ذلك قد يشري إىل أن بعض أفراد شرطة غزة كانوا يف الوقت نفسه عناصر يف مجاعات مسلحة                

مزاعم اجلماعـات املـسلحة   التعاطي حبذر مع  ه جيب   البعثة يف اعتبارها أيضاً، على النحو الوارد أدناه، أن        
 .عناصرهابأن أحد األشخاص الذين قتلوا أثناء العمليات املسلحة هو أحد 
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مربر آخر  ث باسم الشرطة، مل تقدم حكومة إسرائيل أي         ويف ما عدا بيانات املتحدِّ      -٤١٩
 وال ريـب أن   .  الطبيعة املدنية العامة للشرطة يف غزة      يناقض بافتراض   تقدم ال بناًء عليه ميكن  

، ةإال أن البعث.  القوة التنفيذيةتنبثق أساساً منقوات الشرطة واألمن اليت أنشاهتا محاس يف غزة 
على صالهتم باجلماعات    حيافظون تستبعد إمكانية وجود أفراد يف قوة الشرطة      وإن كانت ال    

أغلبية ساحقة مـن    " ومفاده أن حكومة إسرائيل   الذي قدمته   تأكيد  الأن  فإهنا تعتقد   املسلحة،  
 أي  يفأوهـا   فيون أو ناشـط ماس يف اجلناح العسكري حلعناصرقوات الشرطة هم كذلك  

ميكن تربيرها    ال يبدو من قبيل املبالغة اليت أدت إىل افتراضات        ،)٢٧٩(" أخرى منظمات إرهابية 
 .طبيعة قوة الشرطةمتس ب

الكثري مـن  بأن  لدى إقراره    للغايةوكان مدير الشرطة يف اجتماعه مع البعثة منفتحاً           -٤٢٠
رجاله مؤيدون حلماس، ولكنه أصر يف الوقت نفسه على أن هناك آخرين يؤيدون الفـصائل         

وأفاد رؤساء مراكز الشرطة الذين قابلتهم البعثة بأن معظم رجاهلم          . )٢٨٠( األخرى فلسطينيةال
انضموا  ) يف املائة يف مركز آخر     ٩٥  يف املائة وفقاً لتقديرات رئيس أحد هذه املراكز، و         ٧٠(

وتتفهم البعثة أن معظم اجملندين يف الشرطة املدنية . )٢٨١(٢٠٠٧يونيه /إىل الشرطة بعد حزيران  
 قد مت جتنيدهم من القوة التنفيذية     إن مل يكن مجيعهم،     ،  ٢٠٠٧يونيه  / فترة ما بعد حزيران    يف
 .ماسة حلوالية بشدَّامل

  على مـستوى املناصـب  ألشخاص غري املنتمني إىل محاس  إال أن البعثة تالحظ بأن متثيل ا        -٤٢١
كـانون   ٢٧  مدير الشرطة الـذي قتـل يف      ف. الرفيعة يف الشرطة يبدو أنه كان أوسع نطاقاً       

ومل . معروفاً عموماً بعدم انتمائه إىل محـاس      كان  ، السيد توفيق جرب،     ٢٠٠٨يسمرب  د/األول
يكن العديد من القادة يف مراكز الشرطة الذين قابلتهم البعثة أيضاً ينتمون إىل محاس ولكـن                

  للفلـسطينيني  ااحو أوسلو أت  اتسلطة الفلسطينية بعد اتفاق   التابعة لل شرطة  ال الذين انضموا إىل     فراداأل
 وعلى هذا النحو، خدموا يف الشرطة الفلسطينية بغزة       . هيئاهتم املكلفة بإنفاذ القوانني   تشكيل  

 .٢٠٠٧يونيه / على السلطة فيها يف حزيرانمحاس أعوام قبل أن تستويل ١٠ألكثر من 

 تسمي  وتالحظ البعثة أيضاً أن الدراسة اليت أجرهتا جمموعة الشرق احملدودة لألحباث            -٤٢٢
 ، الذين حتدد هويتهم على أهنـم أعـضاء يف محـاس           جوم الذين قتلوا أثناء اهل    أفراد الشرطة 

املعروف  غري "عناصر اإلرهاب "واجلماعات املسلحة الفلسطينية األخرى أو       كتائب القسام و
كتائـب  أعضاء يف    الشرطة   أفراد ، تزعم تقارير بأن    حالة ١٧٨من أصل    ٧٨ويف  . انتماؤهم
 .يف محاسم، كما زعم، أعضاء أهنادا فحسب إىل استنالقسام 

__________ 

)٢٧٩ ( “The operation in Gaza...”, para. 247. 
 .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٤اجتماع البعثة مع مدير الشرطة،  ) ٢٨٠(
 .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٩مقابالت البعثة مع رؤساء مراكز الشرطة يف مدينة غزة،  ) ٢٨١(
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وعالوة على ذلك، يبدو من الرد على البعثة الوارد من جمموعة الـشرق احملـدودة                 -٤٢٣
 منهجيتها أن املعلومات بشأن االنتماء املزعوم ألفـراد الـشرطة إىل             فيه لألحباث اليت تصف  
. قع الشبكية للجماعات املـسلحة     املوا  ما ورد يف   على حد كبري يقوم إىل   اجلماعات املسلحة   

ويف هذا اإلطار، تضع البعثة يف اعتبارها تقريراً صدر مؤخراً ملنظمة غري حكومية فلسطينية يف               
مسألة تبين مجاعات املقاومة األشخاص املقتولني، أي       "جمال حقوق اإلنسان يوجه االنتباه إىل       

 وغالباً، حني يقتل    .عناصرها مجاعة سياسية أو مسلحة بأن الشخص املقتول هو أحد           إعالن
األشخاص، مبن فيهم األطفال، بسبب إجراءات القوات املـسلحة اإلسـرائيلية، تتبنـاهم             

الـشبكية    فتنشر صورهم يف مواقعهـا     ،أو املسلحة باعتبارهم شهداء   /اجلماعات السياسية و  
ـ        .  بإسهامهم يف مقاومة االحتالل    يدوتش  وا مل وال يعين ذلك أن هؤالء األشخاص الذين قتل

وتقبل األسر هذا التبين ألفراد األسرة املتوفني       . يشاركوا يف أنشطة املقاومة بطريقة أو بأخرى      
ألسباب خمتلفة مبا فيها استعداد مجاعات املقاومة لتوفري الدعم املايل إىل األسر ودفع تكاليف              

يقاً معمقـاً   تستلزم هذه احلاالت حتق   "  هذه املنظمة غري احلكومية،    لصختكما  و. "دفن القتلى 
  .)٢٨٢("الفعلي لكل حالة على حدة بغرض حتديد وضع كل شخص وفقاً النتمائه

  االستنتاجات املستخلصة من الوقائع  -٤  
ن  وتسعة م   فرداً من أفراد الشرطة    ٩٩تقدر البعثة استناداً إىل الوقائع اليت مجعتها بأن           -٤٢٤

 وعلى مراكز الشرطة اخلمـسة       الرئيسي قتلوا يف اهلجمات على مقر الشرطة     أفراد اجلمهور   
إمجاالً قتلوا على يد القـوات     شرطياً   ٢٤٨وتفيد سلطات غزة أن     .  بتفقدها اليت قامت البعثة  

وحتدد الدراسة اليت قامت هبا جمموعة الـشرق        . سرائيلية أثناء العمليات العسكرية   املسلحة اإل 
جراء لداخلي يف غزة قتلوا      األمن ا  ات رجالً يقال إهنم ينتمون إىل قو      ٣٤٥احملدودة لألحباث   

 عنصراً  ٣٤٥ من أصل    ٢٤٠وحتدد الدراسة   . سرائيلية أثناء العمليات العسكرية   إلاهلجمات ا 
ذاك ويكاد هذا العدد يساوي     . الشرطةأفراد   األمن الداخلي على أهنم من       اتمن قو قيل إهنم   

 .)٢٨٣( سلطات غزةأفادت بهالذي 

األهداف املقـصودة   كانوا هم    الشرطة   أفرادىل أن   وتشري الوقائع اليت مجعتها البعثة إ       -٤٢٥
 علـى   جمـات أن اهل تقل ب واحلكومة اإلسرائيلية واضحة متاماً هبذا الشأن، ومل        . هجماتلل

 عرفات معـدّ  مدينة  ونوع الذخرية املستخدمة يف مقر شرطة       . )٢٨٤(الشرطة مل تكن مقصودة   
 أو معدوم   طفيف جداً وأثرها  لقتل األشخاص أو شل حركتهم يف املنطقة اليت تأثرت بالفعل           

__________ 

 .٥ الصفحة، “عملية الرصاص املصبوب باألرقام”مركز امليزان حلقوق اإلنسان،  ) ٢٨٢(
)٢٨٣ ( “Fatal casualties...” من األمن٢ من الدفاع املدين، و١١من األمن الوطين، و ٥ ب حيدد الضحايا املتبقني  

 مكانية حتديـد أي    األمن بدون إ   اتعلى أهنم ينتمون إىل قو     ٨٥من تبقوا وعددهم    الداخلي، مع حتديد    
  .قوة منها

)٢٨٤ ( “The operation in Gaza...”, pp. 89-95.  
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ويف أماكن أخرى مبقر الشرطة املدنية      .  أي من اهلياكل األساسية األخرى      على على املباين أو  
 بلغت الذخائر اليت استخدمت مبلغاً حبيث أن األضرار على اهلياكل األساسـية             ،مبدينة غزة 

 ما يتعلق مبراكز الشرطة    ويف.  الشرطة األرواح بني أفراد  باملقارنة مع اخلسائر يف     كانت طفيفة   
 الشرطة أفراداألخرى اليت زارهتا البعثة، كانت األضرار اليت حلقت باملباين جسيمة ولكن عدد 

مـن  وسط مدينة غزة، حيث قتل تسعة       بعباس  الالذين قتلوا حمدود، يف ما عدا مركز شرطة         
عمدت اسـتهداف   تسرائيلية  إلوليس هناك أدىن شك يف أن القوات املسلحة ا        . شرطةأفراد ال 

 اكـز  على مر  جماتالذين لقوا مصرعهم يف اهل    قرابة املائة    الشرطة البالغ عددهم     وقتل أفراد 
  .الشرطة اليت زارهتا البعثة

 أثنـاء  للشرطة زارهتا البعثة     افق على مقر الشرطة وعلى مخسة مر      جمات اهل وُنفذت  -٤٢٦
 ضـد سرائيلية  القوات املسلحة اإل  اليت شنتها     املباغتة القصف اجلوي محلة  الدقائق األوىل من    

 .ديسمرب/كانون األول ٢٧يوم  صباح ٣٠/١١الساعة غزة قبيل 

وتبني للبعثة من الوقائع اليت مجعتها أن املعلومات ال تكفي لالستنتاج بأن شرطة غزة                -٤٢٧
وال يستطيع البيان الذي أدىل به      .  يف القوات املسلحة التابعة لسلطات غزة      "أدجمت"ككل قد   

كانون  ٢٧عقب شن اهلجمات يف     ( ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١تحدث باسم الشرطة يف     امل
 . من القوات املسلحةأال يتجز جزء ، التأكيد بأن الشرطةيف حد ذاتهأن يربر، ) ديسمرب/األول

الـشرطة إىل اجلماعـات      أفـراد    من ادعاءات انتماء   من التحقق    البعثةتتمكن  ومل    -٤٢٨
عاءات تبدو يف نصف احلاالت قائمة ببساطة على معادلة االنتمـاء إىل          كما أن االد  . املسلحة
االنتمـاء إىل   ب) مزعوم على أساس معلومات مل يتم التحقق منها       انتماء  وهو حبد ذاته    (محاس  

حىت وفقاً للدراسة اليت تشري إليهـا  ووأخرياً، . كتائب القسام، وهو أمر غري مربر برأي البعثة       
مجاعة مـسلحة  أية إىل محاس أو إىل  إطالقاً  ال ينتمون شرطياً   ٣٤ سرائيل، فقد قتل  إحكومة  

يف  الشرطة   افق مر قصف خاللأغلبيتهم الساحقة   وقضوا ب  ،فلسطينية يف العمليات العسكرية   
 .اليوم األول للعمليات العسكرية

 نشر على املوقع الشبكي لكتائب القسام أن إحدى الدورات التدريبية           "نعي"ويفيد    -٤٢٩
دورة عسكرية لتجديـد    " كانت   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ر الشرطة بغزة يف     يف مق 

ويف عدد من   املتحدث باسم الشرطة    ذلك يتناقض مع ما ورد على لسان        إال أن   . "املعلومات
تلمح  ة ال ـسرائيليإلكما أن احلكومة ا   . التقارير اليت تلقتها البعثة من منظمات غري حكومية       

احتمال قائم بذاته، أن أفـراد الـشرطة        كوترى البعثة،   . هجوم عليه إىل أن ذلك سبباً لشن      
أو جمـات   الذين قتلوا هناك مل يكونوا منخرطني يف أي نشاط عسكري وقت حـدوث اهل             

من األنشطة  يضطلعون بعدد   د الشرطة   كان أفرا الشرطة األخرى،   افق  ويف مر . يتأهبون للقتال 
جلة املسائل املتعلقة بأفراد اجلمهور املوجودين يف       الروتينية، مبا فيها استجواب احملتجزين ومعا     

  .عادي يوممرافق الشرطة خالل 
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  قانوينالتحليل ال  -٥  

  قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة  )أ(  
اهليئـات املكلفـة بإنفـاذ      تفيد القاعدة العامة للقانون اإلنساين الدويل بأن أعضاء           -٤٣٠

ألحد التابعة   يف القوات املسلحة     دجمهماملدنيني، ما مل يتم      جزءاً من السكان     دونيعالقوانني  
 فواجب التمييـز يف     ،ولذلك. )٢٨٦(سرائيلية هبذا املبدأ  إلوتقبل احلكومة ا  . )٢٨٥(أطراف الرتاع 

 )٢٨٧(مجيع األوقات بني السكان املدنيني واملقاتلني وتوجيه اهلجمات فقط ضد األهداف العـسكرية            
ويف الفتـوى   . اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني   جمات ضد أفراد    ظر عموماً اهل  حي) مبدأ التمييز (

 بشأن مشروعية التهديد باألسلحة     ١٩٩٦يوليه  / متوز ٨اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف       
النووية أو استخدامها، أقرت احملكمة مبدأ التمييز باعتباره من مبادئ القانون الدويل العـريف              

 ."ال جيوز انتهاكها"اليت 

 فيها اهلجمات املباشرة على أفراد قوات الشرطة انتهاكاً         عدوهناك ثالث حاالت ال ت      -٤٣١
 اليت ينتمي إليهـا     واننيإنفاذ الق املكلفة ب وحدة  ال أو   اهليئةاحلالة األوىل إذا كانت     . ملبدأ التمييز 

يف و.  املقاتلني مركز على أفرادها    يضفي مما يف القوات املسلحة،     "أدجمت"عنصر الشرطة قد    
 هم يف الوقـت نفـسه   اهليئة املكلفة بإنفاذ القواننييف عضاء احلالة الثانية، إذا كان فرادى األ 

وز اسـتهداف   جي الاحلالة الثالثة،   يف  و. )٢٨٨( يعتربون مقاتلني   فهم أعضاء يف مجاعة مسلحة،   
 بـدور  ايقومو مل ما"، على غرار أي مدنيني،      واننيإنفاذ الق اهليئة املكلفة ب  فرادى األعضاء يف    

__________ 

ة لطـرف   ـإذا ضمت القوات املسلح   ": من الربوتوكول اإلضايف األول على ما يلي      ) ٣(٤٣ املادة   نصت ) ٢٨٥(
ـ         يف   ـ ـنزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون، وجب علي ار أطـراف الـرتاع   ـه إخط

 ".األخرى بذلك
)٢٨٦ ( “The operation in Gaza…” (para. 238) states that “whereas members of a civilian police force 

that is solely a civilian police force, who have no combat function are not considered 

combatants under the Law of Armed Conflict, international law recognizes that this principle 

does not apply where police are part of the armed forces of a party”.  
ـ       : من الربوتوكول اإلضايف األول عن هذا املبدأ كما يلي         ٤٨تعرب املادة    ) ٢٨٧( لى ـتعمل أطـراف الـرتاع ع

ـ التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني وبني األعيان املدنية واألهداف العـسكرية، ومـن مث، تو               ه ـج
اهتا ضد األهداف العسكرية دون غريها، وذلك من أجل تأمني احترام ومحاية الـسكان املـدنيني             ـعملي

 .واألعيان املدنية
أي تفسري من شأنه أن     "وجيادل تعليق اللجنة الدولية للصليب األمحر على الربوتوكول اإلضايف األول بأن             ) ٢٨٨(

هم حسب مشيئتهم الستعادة مركـزهم املـدين مث          أنفس "بأن يسرحوا " ٤٣يتيح للمقاتلني مبفهوم املادة     
العودة من جديد إىل مركز املقاتل، تبعاً لتغري احلالة أو حسب ما تقتضيه العمليات العسكرية، سـيكون                 

ال تسمح هلذا املقاتل بأن يكون لديه مركـز  ) ٤٤املادة ... ( من شأنه أن يلغي أي تقدم حترزه هذه املادة    
 ).٥١٦-٥١٥الصفحتان  ("، ومركز مدين يف حاالت أخرىمقاتل ما دام يف وضع قتال
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وأخرياً،  .)٢٨٩("العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله هبذا الدور        األعمال  مباشر يف   
 القتل بـصورة غـري     مع املدنيني عموماً، قد يتعرض أفراد الشرطة لإلصابة أو        حيدث  وكما  

  .التناسب ه إىل هدف عسكري، ما دام اهلجوم ميتثل ملبدأمباشرة يف هجوم موجَّ

  االستنتاج  )ب(  
استنتاجات يف ما يتعلق بكل من هذه األسباب اليت         عند هذا احلد    ستستخلص البعثة     -٤٣٢

 .حيتمل أهنا تربر اهلجمات على الشرطة

ما يكفـي    املعلومات   ه ليس هناك من   أوالً، وكما أشري بالفعل أعاله، يتبني للبعثة أن         -٤٣٣
وبناًء . لتابعة لسلطات غزة   يف القوات املسلحة ا    "أدجمت"قد  لالستنتاج بأن شرطة غزة ككل      

 . حبكم انتمائهم إىل الشرطةنيمقاتلالذين لقوا مصرعهم ميكن اعتبار أفراد الشرطة  لى ذلك، الـع

كـانون   ٢٧أفراد الشرطة الذين قتلـوا يف  ه ال ميكن القول بأن ثانياً، يتبني للبعثة أن     -٤٣٤
مل يفقـدوا   إهنم  ولذلك، ف . ةاألعمال العدائي يف  اضطلعوا بدور مباشر     ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 .)٢٩٠(على هذا األساسمدنيني اهلجوم املباشر باعتبارهم حصانتهم املدنية من 

__________ 

ما مل يكونـوا  " من الربوتوكول اإلضايف األول، يتمتع املدنيون باحلصانة من اهلجوم     ) ٣( ٥١عمالً باملادة    ) ٢٨٩(
ر، تعـرب   محووفقاً للجنة الدولية للصليب األ    . “"داموا يشاركون مشاركة مباشرة يف األعمال احلربية       وما

املدنيون حمميون من أي هجوم مـا مل يكونـوا ومـا دامـوا              ": القانون الدويل العريف  هذه القاعدة عن    
وتدرك البعثة أن   ...  القانون اإلنساين الدويل العريف   ). ٦القاعدة   ("يشاركون مباشرة يف األعمال احلربية    

 على أهنا   "ما داموا "إسرائيل ليست طرفاً يف الربوتوكول اإلضايف األول وتفيد التقارير بأهنا ال تقبل عبارة              
 Y. Dinstein, “The ICRC customary international humanitarian lawانظـر  (تعكس القانون العـريف 

study”, Israel Yearbook on Human Rights, vol. 36 (2006), p. 11( .   وتشري حكومـة إسـرائيل، يف
 األعمال احلربية الذي تقترحه حمكمـة       إىل تعريف املشاركة املباشرة يف    ،  تقريرها عن العمليات العسكرية   

 ,involving all persons that perform the function of combatantsسـرائيلية علـى أنـه   إلالعدل العليا ا

including “a civilian bearing arms (openly or concealed) who is on his way to the place where 

he will use them against the army, at such place, or on his way back from it,” as well as “a 

person who collected intelligence on the army, whether on issues regarding the hostilities … or 

beyond those issues…; a person who transports unlawful combatants to or from the place where 

the hostilities are taking place; a person who operates weapons which unlawful combatants use, 

or supervises their operation, or provides service to them, be the distance from the battlefield as 

it may.” “The operation in Gaza…” para. 120).. 
 الشرطة اليت جتري دراسـتها يف  افقغراض التحليل القانوين للهجمات على مر وترى البعثة أنه، وأل   

املدنيني حمميون من أي هجوم مـا       "سرائيل هي أن    إإذا كانت القاعدة اليت تلزم       هذا التقرير، مل حيسم ما    
ما دامـوا يـشاركون مباشـرة يف        " أو فقط    "مل يكونوا وما داموا يشاركون مباشرة يف األعمال احلربية        

  ."ألعمال احلربيةا
 الذين كانوا ينتمون إىل كتائب القسام، والذين كـانوا بالتـايل            ى أفراد الشرطة  ال تنطبق هذه النتيجة عل     ) ٢٩٠(

 .مقاتلني وليس مدنيني
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  الـشرطة علـى    رافقثالثاً، نظرت البعثة يف ما لو كان ميكن تربير اهلجمات على م             -٤٣٥
 .بـني أفـراد الـشرطة   ، كما زعم، أعضاء من اجلماعات الفلسطينية املسلحةوجود أساس  

اسب يف الربوتوكـول اإلضـايف   تنوينعكس مبدأ ال. فاملسألة ستكون مسألة تناسب  ولذلك،  
سبب، بصورة َعَرضية، خسائر يف     ت أن   اكن أن يتوقع منه   مي" األول الذي حيظر شن هجمات    

 باألعيان املدنية أو مزجياً من هذه اخلسائر واألضـرار،          أو أضراراً تهم  أرواح املدنيني أو إصاب   
 .)٢٩١("و األضرار مفرطة باملقارنة بامليزة العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقعةوتكون هذه اخلسائر أ

يف الوقت  قد يكونوا بعض األفراد يف شرطة غزةيف مرحلة سابقة بأن  البعثة سلَّمتو  -٤٣٦
. بالتايل من املقـاتلني   هم   و ،نفسه أعضاء يف كتائب القسام أو يف مجاعات مسلحة فلسطينية         

 أفراد الـشرطة هـم      سرائيلية معلومات موثوقة بأن بعض    إلات املسلحة ا   للقو تفراولئن تو 
 هيئـة  حيرم قوة الشرطة بأكملها من مركزها ك       المجاعات مسلحة، فهذا    كذلك عناصر يف    

 .)٢٩٢( مكلفة بإنفاذ القواننيمدنية

يف مقـر   شرطياً ٩٩ ل للبعثة، من الوقائع اليت توافرت لديها، أن القتل املتعمد  تبنييو  -٤٣٧
 الدقائق األوىل من العمليـات العـسكرية،         أثناء )٢٩٣( للشرطة افقالشرطة الرئيسي وثالثة مر   

كانوا يؤدون مهام مدنية داخل مرافق الشرطة املدنية، يشكل هجوماً مل ينجح يف إقامة               فيما
رمبـا  أي قتل أفراد الشرطة هؤالء الذين       ( العسكرية املباشرة املتوقعة     يزةتوازن مقبول بني امل   

أي أفـراد الـشرطة   (املدنيـة  رواح وفقدان األ) أعضاء يف مجاعات مسلحة فلسطينية    وا  كان
 ال بد أن يكونوا موجودين يف هذه املرافـق          ر الذين كان  واآلخرون الذين قتلوا وأفراد اجلمه    

عرفات، ومركز الشرطة يف    مدينة  وشكلت اهلجمات على مقر الشرطة يف       ). منها بالقرب أو
الشرطة يف التفاح ومركز شرطة التحقيقات يف دير البلح هجمات غري عباس، ومركز الشارع 

 . الدويل العريفمتناسبة يف انتهاك للقانون اإلنساين

 الوقائع اليت توافرت لديها، أنه قد حـصل انتـهاك           استناداً إىل وتعتقد البعثة أيضاً،      -٤٣٨
 ٢٧ين قتلـوا يف هجمـات   للحق يف احلياة املالزم لكل إنسان هلؤالء األفراد من الشرطة الذ       

اً مـن   تعـسف  حبرماهنم   ، مجاعات مسلحة  من غري املنتمني إىل    ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
  .من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ٦حياهتم يف انتهاك للمادة 

__________ 

)٢٩١ ( Israel recognizes that “customary international law bars military attacks that are anticipated to 

harm civilians excessively in relation to the expected military advantage.” “The operation in 

Gaza…” para. 120.. 
؛ "ال جيرِّد السكان املدنيني من صفتهم املدنية وجود أفراد بينهم ال يـسري علـيهم تعريـف املـدنيني                 " ) ٢٩٢(

 )).٣(٥٠الربوتوكول اإلضايف األول، املادة (
ويبلـغ  . قتلوا يف مقر الشرطة الرئيسي ومراكز الشرطة اليت زارهتا البعثة         ويتعلق األمر بأفراد الشرطة الذين       ) ٢٩٣(

 فرداً، وفقاً جملموعـة  ٨٠ حنو ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧جمموع عدد أفراد الشرطة الذين قتلوا يف       
 .”…Fatal casualties“نظر ا. الشرق احملدودة لألحباث



A/HRC/12/48 

137 GE.09-15864 

االلتزام الواقع على اجلماعات الفلسطينية املسلحة يف غـزة باختـاذ             - ثامناً  
  ة حلماية السكان املدنينياالحتياطيات املمكن

 كـانون يتطلب تقييم األحداث اليت وقعت خالل العمليات العسكرية يف غـزة يف               -٤٣٩
 تقّصي التكتيكات اليت استخدمتها كل      ٢٠٠٩يناير  / الثاين كانون - ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

لواقعـة  من القوات املسلحة اإلسرائيلية واجلماعات الفلسطينية املسلحة يف إطار االلتزامات ا          
عليهما مبوجب القانون اإلنساين الدويل بتوخي احلذر الدائم من أجل تقليل املخـاطر الـيت               

وقد حبثت البعثـة مـدى      . يتعرض هلا السكان املدنيون واألهداف املدنية إىل أدىن حد ممكن         
اختذته القوات املسلحة اإلسرائيلية من احتياطات ممكنة يف الفصل التاسـع، وكـذلك يف               ما

وتتناول البعثة يف هذا الفصل االدعاءات القائلة بـأن اجلماعـات           .  احلوادث الفردية  دراسة
  .الفلسطينية املسلحة عّرضت سكان غزة املدنيني واألهداف املدنية للخطر

وقد طرحت البعثة، يف إطار جهودها الرامية إىل مجع مزيد من املعلومات املباشـرة                -٤٤٠
ماعات الفلسطينية املسلحة أثناء أعمال القتال اليت       عن املوضوع، تساؤالت بشأن مسلك اجل     

دارت يف غزة وذلك من خالل التحقيقات اليت أجرهتا البعثة يف غزة واملقابالت مع الضحايا               
. وشهود العيان الذين رأوا تلك األحداث وغريهم من األفراد املطلعني علـى مـا حـدث               

ت يف غـزة بـدوا متـرددين يف         والحظت البعثة أن األشخاص الذين أجريت معهم مقابال       
احلديث عن حدوث أعمال قتال أو عن قيام اجلماعات الفلسطينية املـسلحة مبثـل هـذه                

 كانت أسباب هذا التردد، فلم تستبعد البعثة أن يكون تردد األشخاص الذين             وأياً. األعمال
  .)٢٩٤( من خوفهم من التعرض ألعمال انتقاميةجرى سؤاهلم نابعاً

 أيضا إىل سلطات غزة أسئلة تتعلق بالتكتيكات الـيت تـستخدمها            ووجهت البعثة   -٤٤١
وردت السلطات بأهنا ليست هلا أي صلة، مباشرة أو غـري           . اجلماعات الفلسطينية املسلحة  

. )٢٩٥(مباشرة، بكتائب القسام أو غريها من اجلماعات املسلحة وليست لديها أي علم بتكتيكاهتـا             
، طلبت البعثة عقد اجتماع مع ممثلـي اجلماعـات   وجلمع معلومات مباشرة عن هذه املسألة     

ـ  وبالتايل مل . املسلحة، بيد أن اجلماعات مل توافق على مثل هذا االجتماع          ة ـيكن أمام البعث
ـ  ـمن خيار سوى االعتماد على مصادر غري مباشرة بدرجة أكرب مما جل   ة ـأت إليـه يف بقي

  .أجزاء التحقيق
 البعثة معلومات مجعتها يف سياق التحقيـق        ولتكوين رأي عن املوضوع، استخدمت      -٤٤٢

 - ديـسمرب / األولكـانون يف حوادث معينة وقعت أثناء العمليات العسكرية اليت جرت يف         

__________ 

  .انظر الفصل العشرين ) ٢٩٤(
  .بعثةرد سلطات غزة على أسئلة ال ) ٢٩٥(
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بيد أن البعثة استعرضت بالدرجة األوىل االدعاءات اليت وردت يف تقارير           . يناير/ الثاين كانون
  .)٢٩٧(ة وملنظمات غري حكومي)٢٩٦(حلكومة إسرائيل وألفراد وملنظمات

وركزت البعثة على االدعاءات القائلة بأن مقاتلني فلسطينيني شنوا هجمـات مـن            -٤٤٣
؛ وبأهنم استخدموا   )مثل املدارس واملساجد والوحدات الطبية    (مناطق مدنية ومن مواقع حممية      

مواقع مدنية وحممية كقواعد ألنشطة عسكرية؛ وبأهنم أساؤوا استخدام مرافق طبية وسيارات            
خزنوا أسلحة يف املساجد؛ وبأهنم مل مييزوا أنفسهم عن سكان غزة، واسـتخدموا          إسعاف؛ و 

 وسعت البعثة كـذلك   . ليةـبالتايل السكان املدنيني يف غزة كدروع ضد اهلجمات اإلسرائي        
ـ  ـة فلسطيني ـمجع معلومات تتعلق باالدعاءات القائلة بأن مجاعات مسلح        إىل ت ـة فخخ

  .)٢٩٨(ممتلكات مدنية
األول أن املسلك الذي أشارت إليـه       . دعاءات هلا شقان من حيث املغزى     وهذه اال   -٤٤٤

االدعاءات ميكن أن يشكل انتهاكا من جانب اجلماعات الفلسطينية املسلحة لاللتزام الواقـع            
عليها بتوخي احلذر يف جتنيب السكان املدنيني أي أذى، أو للحظر املفروض على االستخدام              

والثاين أن حكومة إسـرائيل وآخـرين       . نشطة العسكرية املتعمد للمدنيني كدروع ضد األ    
 يقولون إن بعض اهلجمات اليت شنتها القوات املسلحة اإلسرائيلية على أهـداف مدنيـة أو              

مواقع حممية هي هجمات مربرة نظرا الستخدام اجلماعات املسلحة الفلسطينية هلا على حنـو            
ائيلية بشأن قصفها جملمـع لألمـم       وجاء يف نص تقرير القوات املسلحة اإلسر      . غري مشروع 

 مدين فلسطيين على األقل، أن مثل هذه اهلجمات هـي نتيجـة             ٦٠٠املتحدة، الذي الذ به     
مؤسفة لنوع احلروب اليت جرَّت محاس قوات الدفاع اإلسرائيلية إليها، مبا يف ذلك االقتتال يف    

  .)٢٩٩(نظمات دوليةاألماكن احلضرية من قطاع غزة واألماكن املتامخة ملرافق تابعة مل

__________ 

 الدوليـة   "اي بريـت  ـبن"ة  ـة، ومنظم ـإفادات قدمها إىل البعثة كل من مركز القدس للشؤون العام          ) ٢٩٦(
Take a pen    ونقابة احملامني الوطنية، والسيد موريس أوستروف، والسيدة إيفون بـرين، والـسيد بيتـر ،

  .فرتامي باسم جمموعة من احملامني األستراليني
 مـن املـوت    يوما٢٢ً "املصبوبالرصاص "عملية : غزة/الدولية، إسرائيلعلى سبيل املثال، منظمة العفو      ) ٢٩٧(

، تقريـر الـشرق   "مهمة مل تكتمل يف غزة"؛ الفريق الدويل املعين باألزمات، (London, 2009)والدمار، 
الـضرر  : ؛ منظمة رصد حقوق اإلنسان، صواريخ من غزة       ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٣،  ٨٥األوسط، رقم   

  ).٢٠٠٩أغسطس /آب( الصاروخية للجماعات الفلسطينية املسلحة باملدنيني الذي أحلقته اهلجمات
، تدرك البعثة أن االنتقادات الـيت توجههـا حكومـة إسـرائيل             ٧٦-٥٥الصفحات   "...عملية غزة   " ) ٢٩٨(

  .لتكتيكات محاس تنسحب أيضا على اجلماعات الفلسطينية املسلحة األخرى
)٢٩٩ ( http://dover.idf.il/IDF/English/opcast/postop/press/2202.htm ًملا ذكرته احلكومة اإلسـرائيلية،       وفقا 

فكلما استخدم أحد طريف نزاع مسلح أماكن مدنية وحممية ألغراض عسكرية، تصبح هـذه األمـاكن                "
، "... عملية غـزة " ("أهدافا مشروعة للطرف اآلخر، مما يعّرض حياة املدنيني والبنية األساسية خلطر كبري 

  ).١٥٣ الفقرة
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وسوف تتناول البعثة املربرات اليت ساقتها إسرائيل للهجمات اليت شنتها على مواقع              -٤٤٥
حممية ادعت أن اجلماعات الفلسطينية املسلحة تـستخدمها، والـيت مت التحقيـق فيهـا يف               

  .التقرير سياق

ل مناطق مدنية ومن داخل منـاطق حمميـة أو          ـن داخ ـات م ـن هجم ـش  -ألف   
  ارها مباشرةجبو

حققت البعثة يف حادثتني ادعت احلكومة اإلسرائيلية فيهما أن مقاتلني فلـسطينيني              -٤٤٦
أطلقوا النار على القوات املسلحة اإلسرائيلية من داخل موقع من املواقع احملمية التابعة لألمـم          

ـ    . املتحدة أو جبواره مباشرة يف مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية           صف ويف حالـة ق
 الفـصل  (٢٠٠٩ينـاير   / الثـاين  كانون ٦القوات املسلحة اإلسرائيلية لشارع الفاخورة يف       

، قبلت البعثة، على أساس املعلومات اليت وردت يف التقارير اليت اطلعـت عليهـا،               )العاشر
  .املدرسة بإمكانية قيام مقاتلني فلسطينيني بشن هجمات مبدافع اهلاون من موقع قريب من

 جممع األونروا يف حي الرمال، بوسط مدينة غزة، ذكر موظفون دوليـون             ويف حالة   -٤٤٧
كبار يف األونروا أهنم ليس لديهم أي علم بأي إطالق مستمر للنريان يف ذلك الوقـت مـن               

 ومل تتمكن البعثة يف تلك احلالة من الوصول إىل استنتاج عمـا        ). الفصل التاسع (مواقع قريبة   
لسطينية قامت بأي أنشطة قتالية ضـد القـوات املـسلحة       إذا كانت اجلماعات املسلحة الف    

  .اإلسرائيلية يف تلك املنطقة يف ذلك الوقت
وحتدثت البعثة إىل اثنني من شهود العيان الذين أقروا بأهنم رأوا إطالق صواريخ من                -٤٤٨

وذكر أحد الشاهدين أنه رأى صواريخ تنطلق من أحد الشوارع الضيقة ومن . مناطق حضرية 
. )٣٠٠(يادين يف مدينة غزة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن وقت حدوث ذلـك              أحد امل 

وأخرب الشاهد الثاين البعثة بأن الصواريخ رمبا تكون أُطلقت من داخل حي الشيخ رضـوان               
  .)٣٠١(بشمال مدينة غزة أثناء العمليات العسكرية يف غزة

ن التقارير الـيت قدمتـها      ووجدت البعثة تأييدا لروايات هذين الشاهدين يف عدد م          -٤٤٩
وحددت منظمة العفو الدولية والفريق الدويل املعين باألزمات        . منظمات غري حكومية دولية   

ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، يف تقارير أصدرهتا بعد العمليات العسكرية اإلسـرائيلية يف             
اخـل  غزة، أن الوحدات الصاروخية التابعة جلماعات مسلحة فلسطينية كانت تعمل مـن د   

ومجعت منظمة رصد حقوق اإلنسان والفريق الدويل املعين باألزمـات          . )٣٠٢(مناطق سكنية 
__________ 

  .٢٠٠٩يونيه /حزيران، RA/01 أجرهتا البعثة مع الشاهد مقابلة ) ٣٠٠(
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران، RA/02مقابلة أجرهتا البعثة مع الشاهد  ) ٣٠١(
مهمـة مل تكتمـل     "؛  ٧٥-٧٤الـصفحتان    ...  يومـاً  ٢٢: "الرصاص املصبوب "عملية  : غزة/إسرائيل ) ٣٠٢(

  .٢١، الصفحة ...؛ صواريخ من غزة ٣ الصفحة "... غزة يف
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إفادات من مدنيني عن الظروف اليت أطلقت فيها اجلماعات املسلحة أو حاولـت إطـالق               
ونقلت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن أحد سكان        . صواريخ على مقربة من مناطق سكنية     

نعوا مقاتلني فلسطينيني، ُيعتقد أهنم كانوا يستعدون إلطالق        مشال غزة قوله إن سكان غزة م      
، من دخول حديقة جماورة للمبىن الذي يقيمـون  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين  ١صواريخ، يوم   

وأجرى الفريق الدويل املعين باألزمات مقابلة مع أحد سكان بيت الهيا، حيث قال            . )٣٠٣(فيه
، األمر الذي مل جيرؤ على مقاومته، نظـرا ألن          إن مقاتلني استخدموا أرضه إلطالق صواريخ     

والده كان قد تعرض إلطالق الرصاص على ساقه من جانب أحـد أعـضاء مثـل هـذه                  
. )٣٠٤(اجلماعات املسلحة عندما حاول منعهم من استخدام أرضه كموقع إلطالق الصواريخ          

ظوا قيـام   وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع سكان يف غزة ذكروا خالهلا أهنم الح            
مقاتلني فلسطينيني بإطالق صاروخ من فناء إحدى املدارس احلكومية يف مدينة غزة عنـدما              

ويف منطقة أخرى من مدينة غزة، قيل إن ساكنا آخر دل باحثا تابعـا  . كانت املدارس مغلقة 
. )٣٠٥( مترا عن مـبىن سـكين      ٥٠ملنظمة العفو الدولية على مكان أُطلق منه صاروخ، يبعد          

ظمة العفو الدولية أفادت أيضا بأهنا مل تر أي دليل على أن الصواريخ أُطلقت مـن                أن من  بيد
  .مباين سكنية أو مبان ما زال فيها مدنيون

 ووجد كال من الفريق الدويل املعين باألزمات ومنظمة رصد حقـوق اإلنـسان أن               -٤٥٠
ر شيوعا عندما   ممارسة إطالق النار على مقربة من مناطق مأهولة أو من داخلها أصبحت أكث            
  .)٣٠٦(استولت القوات املسلحة اإلسرائيلية على املناطق املفتوحة أو املناطق املتامخة هلا

من داخل مبان سكنية    "واستعرضت البعثة الصور اليت قيل إهنا تبني إطالق صواريخ            -٤٥١
 وهي الصور اليت وردت يف "أو على مقربة منها، واليت تضم مدارس، ومساجد، ومستشفيات

وتـشري  . )٣٠٨( ويف عدد من التقارير اليت تلقتها البعثـة        )٣٠٧(قة أعدهتا احلكومة اإلسرائيلية   ور
البعثة إىل أنه من غري املمكن منطقيا حتديد إن كانت تلك الصور تعد دليال على ما ورد من                  

، إىل  )٣٠٩(وال يعود العديد من هذه الصور، حسبما أقرت احلكومـة اإلسـرائيلية           . ادعاءات

__________ 

  .٢٢، الصفحة ...صواريخ من غزة  ) ٣٠٣(
  .٢٩، حاشيه ٣، الصفحة "...مهمة مل تكتمل يف غزة " ) ٣٠٤(
  .٧٤، الصفحة  ... يوما٢٢ً: "الرصاص املصبوب"عملية : غزة/إسرائيل ) ٣٠٥(
  .٣، الصفحة "... مهمة مل تكتمل يف غزة"؛ ٢١، الصفحة ...صواريخ من غزة  ) ٣٠٦(
  .١٥٥، الفقرة "... عملية غزة" ) ٣٠٧(
  . أدىل هبا للبعثة السيد موريس أوستروفانظر، على سبيل املثال، اإلفادة اليت ) ٣٠٨(
  .١٥٥، الفقرة "... عملية غزة" ) ٣٠٩(
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، بـل إىل حـاالت      ٢٠٠٩يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠٠٨ديسمرب  /نون األول الفترة من كا  
  .)٣١٠(أخرى سابقة قيل إنه مت فيها إطالق صواريخ من غزة

ويف ضوء املعلومات اليت تلقتها البعثة واملواد اليت متكنت من استعراضها، فهي تعتقد               -٤٥٢
. ريخ من مناطق حـضرية    بوجود دالئل على أن اجلماعات املسلحة الفلسطينية أطلقت صوا        

ويف احلاالت اليت أطلقت فيها اجلماعات املسلحة الفلسطينية بالفعل صواريخ أو مدافع هاون             
من مناطق حضرية، يظل السؤال املطروح هو هل حدث ذلك بنية متعمدة حلماية املقـاتلني               

ـ            . من اهلجمات املضادة   شأن؛ ومل تتمكن البعثة من احلصول على أي دليل مباشر يف هذا ال
  .كما أن التقارير اليت وردت من مراقبني آخرين مل تقدم إجابة واضحة

 عن الفريق الدويل املعين باألزمات، فقد ذكر أحد مقاتلي حركـة اجلهـاد              ونقالً  -٤٥٣
. ن أهم شيء هو حتقيق أهدافنا العـسكرية     أ"اإلسالمي على سبيل املثال يف إحدى املقابالت        

 ،" يف أغلب األحوال   در املستطاع، لكن ذلك يكون مستحيالً     حنن نظل بعيدين عن املنازل بق     
 مقابلة أجريت مع    وأوردت املنظمة غري احلكومية نفسها أيضاً     . األمر الذي يعين انتفاء التعمد    

 ، ذكر فيها املقاتلون حسب التقرير أن      ٢٠٠٩يناير  /ثالثة مقاتلني فلسطينيني يف كانون الثاين     
على أمـل أن  "ن على مقربة شديدة من املساكن واألزقة الصواريخ وقذائف اهلاون أطلقت م 

  .)٣١١("مينع التواجد القريب للمدنيني إسرائيل من الرد
وتنتقل البعثة اآلن إىل سؤال يتصل هبذه املسألة وإن كان منفـصال مفـاده هـل                  -٤٥٤

استخدمت اجلماعات املسلحة الفلسطينية املناطق السكنية واملواقع احملميـة مثـل املـدارس             
املستشفيات واملساجد ومرافق األمم املتحدة يف اشتباكاهتا مع القوات الربيـة اإلسـرائيلية،     و

  .ومدى حدوث ذلك
وحبثت البعثة أيضا مسألة وجود أعضاء من اجلماعات املسلحة الفلسطينية وأنشطة             -٤٥٥

 وكما ذُكر آنفا، كان شهود العيان الفلـسطينيون       . هؤالء األعضاء يف الفصل احلادي عشر     
مترددين بصفة عامة يف التحدث إىل البعثة عن أنشطة اجلماعات املـسلحة الفلـسطينية يف               

ويكفي القول، توخيا هلذا الغرض، إن مثة دالئل، يف بعض احلـاالت،            . األحياء اليت يقطنوهنا  
  .)٣١٢(على وجود مجاعات مسلحة فلسطينية يف املناطق السكنية

حتياط يف القوات املسلحة اإلسرائيلية حاول من       وتلقت البعثة إفادة من عقيد يف اال        -٤٥٦
.  اليت تتبعهـا اجلماعـات املـسلحة الفلـسطينية         "املبادئ القتالية "خالهلا إلقاء الضوء على     

__________ 

 "بنـاي بريـت  "يبني شريط الفيديو التايل، الذي وردت إشارة إليه يف اإلفادة اليت أدلت هبا للبعثة منظمة               ) ٣١٠(
/  كـانون الثـاين    ٨الدولية، فيما يبدو إطالق صواريخ من داخل منطقة حضرية، يقال إهنا مدرسة، يف              

  .http://www.youtube.com/watch?v=UN9WzUc7iBo: ٢٠٠٩ ايرين
  .٣، الصفحة "... مهمة مل تكتمل يف غزة" ) ٣١١(
  .انظر حالة السيد جمدي عبد ربه يف الفصل الرابع عشر ) ٣١٢(
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. واستندت روايته إىل مواد نشرهتا اجلماعات املسلحة الفلسطينية على مواقعهـا الـشبكية            
ل املساكن كمواقع عسكرية بغرض     استغال"وتصف الرواية ما ادعى أهنا تكتيكات من قبيل         

نشر عبوات متفجرة مـن خمتلـف األنـواع         "، و "نصب كمائن لقوات الدفاع اإلسرائيلية    
) العبوات الناسفة احمللية الصنع والشحنات اخلارقة واملرتدة واملضادة لألفراد وما إىل ذلـك            (

مقاتلة " و "ناتتفخيخ املساكن وتفجري الشح   "، و "على مقربة من األماكن السكنية وتفجريها     
  .)٣١٣("القناصة قوات الدفاع اإلسرائيلية العاملة يف املناطق املأهولة بالسكان ورشقها برصاص

 وتنطوي تلك اإلفادة على معلومات مفيدة، فهي متيل ألن تبني على سبيل املثال أن               -٤٥٧
كثر كثافة  االشتباكات الربية بني القوات اإلسرائيلية واجلماعات املسلحة الفلسطينية كانت أ         

يف مناطق جتمع بني الطابع احلضري والطابع الريفي على مشارف مدينـة غـزة وجباليـا                
  .الهيا وبيت
بيد أن البعثة تالحظ أن احلادثة الوحيدة اليت وصفت يف تلك اإلفادة واليت حققـت                 -٤٥٨

حيث . ريرفيها البعثة بنفسها تبني عدم إمكانية الوثوق يف بعض املصادر اليت اعتمد عليها التق             
يدعي املصدر يف تلك احلادثة أن ثالثة مقاتلني فلسطينيني نصبوا كمينا يف أحد املنازل بعزبة               
عبد ربه، وألقوا متفجرات على القوات املسلحة اإلسرائيلية ومتكنوا من جر جندي إسرائيلي             

ـ           . جريح إىل داخل املرتل    ستبعد وقد تسىن للبعثة من خالل احلقائق اليت مجعتها بنفسها أن ت
ويعين هذا املثال أن بعـض      . قيام املقاتلني الفلسطينيني بأسر جندي إسرائيلي يف تلك احلادثة        

املواقع الشبكية للجماعات املسلحة الفلسطينية ميكن أن هتّول يف حجم النجاح الذي حيققـه              
  .الفلسطينيون يف مهامجة القوات اإلسرائيلية يف املناطق احلضرية

ى استعرضتها البعثة التشكك يف كثافة اهلجمات الـيت شـنتها           وتؤكد مصادر أخر    -٤٥٩
وتالحظ . اجلماعات املسلحة الفلسطينية على القوات املسلحة اإلسرائيلية يف املناطق املأهولة         

البعثة أن مثة خيطا جيمع بني الشهادات اليت أدىل هبا اجلنود اإلسرائيليني واليت مجعتها منظمـة               
ة غري احلكومية ويتمثل يف أنه مل حتدث بينهم وبني املقـاتلني            كسر جدار الصمت اإلسرائيلي   

يبـدو  "ووفقا لتقرير ملنظمة غري حكومية أخـرى،   . )٣١٤(الفلسطينيني أي مواجهات مباشرة   
واضحا أن مقاتلي محاس شعروا باإلحباط نتيجة عدم قدرهتم علـى الـدخول يف معـارك                

سبيا عن تبادل إطالق النار بني القوات       وتلقت البعثة بصفة عامة تقارير قليلة ن      . )٣١٥("شوارع

__________ 

  .٢٠ و٢ و١، الصفحات "... البعد اخلفي يف اخلسائر الفلسطينية يف األرواح" ) ٣١٣(
  .، وشهادات أكادميية رابني٧٦، الصفحة ٣٤، الشهادة رقم ...شهادات اجلنود  ) ٣١٤(
حاولت محاس سحب قوات إسرائيلية إىل مناطق حـضرية         " ملا ذكره الفريق الدويل املعين باألزمات،        وفقاً ) ٣١٥(

 ووصف أحد املقـاتلني   . ذات كثافة سكانية عالية، ال سيما معاقل محاس اليت ُجهزت لشن هجوم مضاد            
رائيل إىل سحب املقاتلني إىل أماكن مفتوحة، وحتـاول         ، تسعى فيها إس    قاتلة "لعبة استغماية "املعارك بأهنا   

 باإلحبـاط  وقد رفض اجلنود الطعم، وشعر مقاتلو محـاس    . محاس استدراج القوات اإلسرائيلية إىل ملعبها املفضل      
  ).٣صفحة ال ،"...مهمة مل تكتمل يف غزة "( "نتيجة عدم قدرهتم على الدخول يف معارك شوارع
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املسلحة اإلسرائيلية واجلماعات املسلحة الفلسطينية، األمر الذي متثل أيضا فيمـا يبـدو يف              
وتالحـظ  . )٣١٦(اخنفاض عدد اجلنود اإلسرائيليني الذين قُتلوا أو ُجرحوا أثناء اهلجوم الربي          

ادث اليت حققت فيها على مقتـل       البعثة أيضا أنه مل تكن هناك أي مؤشرات يف أي من احلو           
  .مدنيني يف تبادل إطالق النار بني اجلماعات املسلحة الفلسطينية والقوات املسلحة اإلسرائيلية

ورغم أن البعثة مل تتمكن من تكوين رأي عن طبيعة أو شدة األنشطة القتالية الـيت                  -٤٦٠
حلضرية، والـيت ميكـن أن      قامت هبا اجلماعات املسلحة على حنو دقيق يف املناطق السكنية ا          

تكون عّرضت السكان املدنيني واألهداف املدنية للخطر، فقـد تأكـد وجـود أعـضائها       
  .كمقاتلني يف تلك املناطق من خالل املعلومات اليت وصلت إىل البعثة

  تفخيخ مساكن املدنيني  -باء   
عيان مالبسات تتناول البعثة يف الفصل الرابع عشر أحداثا خمتلفة وصف فيها شهود ال           -٤٦١

استخدام القوات املسلحة اإلسرائيلية هلم خالل عمليات تفتيش املنازل وإجبارهم حتت هتديد            
وذكر هؤالء الشهود أهنم اسـتخدموا      . السالح على دخول املنازل أمام اجلنود اإلسرائيليني      

 ومل يصادف أحدهم فخا أو غريه من العبوات الناسـفة         . على هذا النحو لدخول عدة منازل     
 على أحـداث أخـرى      وقد اطلعت البعثة أيضاً   . احمللية الصنع خالل عمليات تفتيش املنازل     

حققت فيها ومشلت دخول جنود إسرائيليني ملنازل مدنيني يف مناطق خمتلفة وغـزة، دون أن               
  .يكشف أي من هذه األحداث عن استخدام فخاخ متفجرة

فقد ادعت .  التقارير اليت استعرضتهابيد أن البعثة تشري إىل االدعاءات اليت وردت يف         -٤٦٢
املنازل والطرق واملدارس، وحىت أحياء     "حكومة إسرائيل أن محاس زرعت فخاخا متفجرة يف         

لب استراتيجية محاس هو حتويل املناطق احلضرية من قطاع غزة إىل           "وأضافت أن   . "بأكملها
 بـسالمة الـسكان     فخاخ موت مجاعية لقوات الدفاع اإلسرائيلية، دون أن تأبـه كـثرياً           

، وتالحظ البعثة ورود املنازل املفخخة يف شهادات اجلنود اإلسـرائيليني الـيت             )٣١٧("املدنيني
وروى أحد اجلنود أنه شهد اندالع انفجار هائل داخل         . مجعتها منظمة كسر جدار الصمت    
ت ُعثر على العديد من العبـوا     "وذكر جندي آخر أنه     . أحد املنازل عند اقتراب بلدوزر منه     

، وقد فجرهتا وحدات مـن سـالح         لكن أحدا مل ُيصب بأذى     املتفجرة اليت انفجرت أيضاً   
وهي ال تنفجر عادة ألن معظم العبوات اليت وجدناها كانـت           . املدفعية أو سالح املهندسني   

متصلة بأسالك، وكانت حتتاج إىل من يفجرها، لكن من كان ُيفترض أن يقوم بـذلك الذ                

__________ 

 / كانون األول  ٢٧ جنود يف القتال يف الفترة من        ١٠املسلحة اإلسرائيلية فقدت    أفادت األنباء أن القوات      ) ٣١٦(
ويبدو أن أربعـة مـن بـني        . يناير، إىل جانب إصابة العشرات من اجلنود      / كانون الثاين  ١٨ديسمرب إىل   

  .(Cordesman, op. cit., p. 57)القتلى اإلسرائيليني ماتوا بنريان صديقة 
  .١٨١، الفقرة "... عملية غزة" ) ٣١٧(
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أيضا التقـارير الـيت نـشرهتا        وتفيد   .)٣١٨("النفجار وجاهزة لذلك  بالفرار، وكانت قابلة ل   
اجلماعات املسلحة الفلسطينية، واليت استندت إليها اإلفادة املتعلقة بالتكتيكات اليت يلجأ إليها            
املقاتلون الفلسطينيون واليت قدمها للبعثة مركز القدس للشؤون العامة، بأن تفخيخ مـساكن             

 ملا ذكرته احلكومة اإلسـرائيلية،      ووفقاً. )٣١٩(ت املستخدمة بكثرة  املدنيني كان من التكتيكا   
 نظرا ألن الطرق واملباين كانت غالبا مفخخة، كان يتعني على قوات الدفاع اإلسرائيلية أن             "

  .)٣٢٠("تستهدفها حلماية نفسها
ورغم أن البعثة مل تستبعد، يف ضوء التقارير املذكورة آنفـا، اسـتخدام الفخـاخ                 -٤٦٣

 من جانب اجلماعات املسلحة الفلسطينية، فليس لديها ما ميكن أن تستند إليه كـي               املتفجرة
 من التقارير مل يسجل وجـود        ألن أياً  تستنتج أن حياة املدنيني كانت معرضة للخطر، نظراً       

  .مدنيني داخل املنازل اليت قيل إهنا فُخخت أو على مقربة منها

 ت املـسلحة اإلسـرائيلية أو     استخدام املساجد لشن هجمات ضـد القـوا         -جيم   
  األسلحة لتخزين
محاس أساءت استخدام احلماية املمنوحة ألمـاكن       "تدعي احلكومة اإلسرائيلية أن       -٤٦٤

وتدعم هذا التأكيد صـور جلنـود       . "العبادة، حيث دأبت على ختزين األسلحة يف املساجد       
ة للدبابات، ُيدعى أهنا    إسرائيليني يقفون وسط غرفة مملوءة باألسلحة، من بينها أسلحة مضاد         

مت االستيالء عليها عند اكتشاف خمبأ لألسـلحة يف مـسجد جباليـا خـالل العمليـات                 
حديث "وتالحظ البعثة أن اجلنود اإلسرائيليني الذين حتدثوا يف أكادميية رابني           . )٣٢١(العسكرية
متمركزين يف  ، رووا أهنم تعرضوا إلطالق النار من جانب مقاتلني فلسطينيني كانوا            "املقاتلني

  .)٣٢٢(أحد املساجد
ورغم أن البعثة مل تتمكن من التحقق من االدعاء باستخدام املساجد بصفة عامة من                -٤٦٥

قبل مجاعات فلسطينية لتخزين األسلحة، فقد حققت يف حادثة اهلجوم الـصاروخي الـذي         
والذي راح  شنته القوات املسلحة اإلسرائيلية على مسجد املقادمة على مشارف خميم جباليا،            

). انظر الفصل احلادي عشر    (٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣ جرحيا يوم    ٤٠ قتيال و  ١٥ضحيته  

__________ 

  .٥٤، الصفحة ٢٣، والشهادة رقم ٤٨، الصفحة ٢٠، الشهادة رقم ...شهادات اجلنود  ) ٣١٨(
  ."... سائر الفلسطينية يف األرواحاخلالبعد اخلفي يف "انظر  ) ٣١٩(
وبشأن قيام القوات املسلحة اإلسرائيلية بتدمري منازل املـدنيني، انظـر           . ١٨٤، الفقرة   "... عملية غزة " ) ٣٢٠(

  .الفصل الثالث عشر
تالحظ البعثة أنه مل يرد ذكر السم املسجد الذي تشري إليه الـصور يف              . ١٦٤، الفقرة   "... زةعملية غ " ) ٣٢١(

  .جباليا وال للتاريخ الذي عثر فيه على خمبأ األسلحة وال لتاريخ التقاط الصور
  .٥ و٤، الصفحتان "حديث املقاتلني"شهادات  ) ٣٢٢(
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ومل تتوصل البعثة إىل أي دليل على استخدام هذا املسجد من قبـل اجلماعـات املـسلحة                 
ومن مث مل جتد البعثة أي أساس ملثل        . الفلسطينية لتخزين األسلحة أو يف أي نشاط عسكري       

بيد أن البعثة مل تتمكن من الوصول إىل نتيجة حمـددة           . اء فيما يتعلق هبذا املسجد    هذا االدع 
بشأن االدعاء بصفة عامة أو بشأن أي مسجد آخر تعرض للهجوم مـن جانـب القـوات               

  .املسلحة اإلسرائيلية خالل العمليات العسكرية

  إساءة استخدام املرافق الطبية وسيارات اإلسعاف  -دال   

  ستشفيات ألغراض عسكريةاستخدام امل  -١  
تدعي حكومة إسرائيل أن حركة محاس تستخدم بشكل منتظم املرافق واملركبـات              -٤٦٦

واملالبس الطبية كغطاء لعمليات إرهابية، مما يشكل انتهاكا واضـحا لقـانون الرتاعـات              
ويشمل ذلك االستخدام املكثف لسيارات اإلسعاف اليت حتمل شـاريت الـصليب            . املسلحة
واستخدام املستشفيات واهلياكل األساسـية     ... واهلالل األمحر اللتني توفران احلماية      األمحر  

  .)٣٢٣(الطبية كمقرات وغرف عمليات ومراكز قيادة وأماكن لالختباء
وكما ُوصف على حنو تفصيلي يف الفصل التاسع، حققت البعثة يف اهلجمات الـيت                -٤٦٧

ملستشفيات اليت قيل إهنا تستخدم ألغراض استهدفت مستشفى القدس يف تل اهلوا، وهو أحد ا
وتعرض هذا املستشفى لقصف مباشـر      . عسكرية من جانب اجلماعات املسلحة الفلسطينية     

 /كانون الثاين  ١٥ بقذائف الفوسفور األبيض وبقذيفة شديدة االنفجار واحدة على األقل يف         
 القدس وغريهم ممن وأجرت البعثة مقابالت مستفيضة مع العاملني يف مستشفى  . ٢٠٠٩يناير  

كانوا يف املنطقة وقت وقوع اهلجوم، وخلصت إىل أنه من غري املرجح أي وجود مـسلح يف      
اهلجمات اليت اسـتهدفت     وحققت البعثة أيضا يف   . أي من مباين املستشفى يف ذلك الوقت      

وكما حدث يف حالة مستشفى القـدس، اسـتبعدت         . مستشفى الوفاء يف شرق مدينة غزة     
االستماع إىل شهادات موثوق هبا من األطباء العاملني يف املستـشفى، إمكانيـة             البعثة، بعد   

تتوصل إىل أي نتـائج      مل البعثة بيد أن . وجود مقاتلني داخل املستشفى وقت وقوع اهلجوم      
  .باملستشفى بشأن إمكانية وجود مقاتلني فلسطينيني يف املناطق احمليطة

الدور  محاس استخدمت وحدتني وجناح يفوذكرت حكومة إسرائيل يف تقريرها أن   -٤٦٨
واسـتقى  . )٣٢٤(األرضي مبستشفى الشفاء، أكرب مستشفيات قطاع غزة، كقاعدة عسكرية        

 الذين أسرهتم إسرائيل ومقال ُنشر "نشطاء محاس"التقرير مصادره من مقابلة أجريت مع أحد 

__________ 

  .١٧١، الفقرة "...عملية غزة " ) ٣٢٣(
ذ إمساعيل هنية، زعيم حركة محاس يف قطاع غزة، من إحدى وحـدات             اخت" ١٧٢املصدر نفسه، الفقرة     ) ٣٢٤(

  ."مستشفى الشفاء مركزا للقيادة اجلنوبية، بينما اختذ كبار قادة محاس من وحدة أخرى مقراً هلم
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. تكشف هويتـه   ، بىن بدوره تأكيده هلذا األمر على مصدر وحيد مل         )٣٢٥(يف صحيفة إيطالية  
ومل حتقق البعثة يف واقعة مستشفى الشفاء، وهي ليست يف وضع يسمح هلا بالوصول إىل أي                

  .استنتاجات فيما يتعلق بتلك االدعاءات
 إىل التحقيقات اليت أجرهتا البعثة، مل تتوصل إىل أي دليل يدعم االدعاءات             واستناداً  -٤٦٩

  .اليت ساقتها حكومة إسرائيل

  عافسيارات اإلس  -٢  
محاس تستخدم سيارات اإلسعاف على حنـو خـاص         "تدعي حكومة إسرائيل أن       -٤٧٠

  .)٣٢٦("باستمرار كوسيلة للهروب من معركة حمتدمة مع قوات الدفاع اإلسرائيلية
وحققت البعثة يف حاالت ُمنعت فيها سيارات اإلسعاف من الوصول إىل جرحـى               -٤٧١

: ص يف الفصل احلـادي عـشر هـي   وُوصفت ثالث حاالت على وجه اخلصو  . فلسطينيني
حماوالت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين نقل جرحى من حي السموين الواقع جنويب مدينـة              
غزة بعد اهلجوم على مرتل عطية السموين وبعد قصف مرتل وائل السموين؛ وحماولة سـائق               

ق سـيارة   سيارة اإلسعاف إنقاذ بنات خالد وكوثر عبد ربه يف عزبة عبد ربه؛ وحماولة سائ             
ووجدت البعثـة يف    . اإلسعاف نقل روحية النجار بعد إصابتها برصاصات قناص إسرائيلي        

احلاالت الثالث، استنادا إىل الوقائع اليت مجعها، أن القوات املسلحة اإلسرائيلية كانت تعرف             
 علـى  بالتأكيد أنه مل يكن هناك أي مقاتلني بني األهايل الذين كانوا يف حاجة إىل إنقـاذ أو   

  .مقربة مباشرة منهم
والبعثة على علم مبقابلة، قيل إن صحيفة أسترالية أجرهتا مع سائق سيارة إسـعاف،                -٤٧٢

 وصف فيها حماوالت مل تكلل بالنجاح قام هبا مقاتلون فلسطينيون إلجباره على نقلهم مـن              
ه أبلـغ    إن السائق نفـس    وقيل أيضاً . أحد املنازل اليت كانوا قد حوصروا بداخلها فيما يبدو        

محاس قامت بعدة حماوالت الختطاف أسطول سيارات اإلسـعاف التـابع           "الصحفي بأن   
ووصف أيضا كيف متكنت أفرقة اإلسعاف التابعة جلمعية اهلالل األمحـر           . "ملستشفى القدس 

 هلـذا التقريـر     ووفقاً. الفلسطينية من احليلولة دون سوء االستخدام هذا لسيارات اإلسعاف        
احلكومة اإلسرائيلية، مل حتقق حماوالت املقاتلني الفلسطينيني السـتغالل         الذي اعتمدت عليه    

سيارات اإلسعاف كغطاء لعمليات عسكرية أي جناح يف مواجهة املقاومة الشجاعة ملوظفي            
  .)٣٢٧(مجعية اهلالل األمحر الفلسطينية

__________ 

)٣٢٥ ( Corriere dilla Serva, “Cosi iragazzini di Hamas ci hanno utilizzats come bersagli” ،كـانون  ٢١ 
  .٢٠٠٩يناير /الثاين

  .١٧٦، الفقرة "...عملية غزة " ) ٣٢٦(
  .١٧٩-١٧٧املصدر نفسه، الفقرات  ) ٣٢٧(
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فوا يف  ويتسق هذا مع ما ذكره ممثلو مجعية اهلالل األمحر الفلسطينية يف غزة حيث ن               -٤٧٣
 مقابالت أجرهتا معهم البعثة استخدام سيارات اإلسعاف التابعة هلم يف أي وقت مـن قبـل               

) ماجن ديفيد أدوم  ( اإلسرائيلية   "درع داود "وأخريا ذكرت هيئة إسعاف     . مقاتلني فلسطينيني 
 ملالل األمحر الفلسطينية ـهلة اـ التابعة جلمعياإلسعافأن سيارات "يف إفادة أدلت هبا للبعثة  

ـ  ياستخدام لشارة مجع  وأنه مل حتدث إساءة      ،ة أو ذخائر  ـلنقل أسلح تستخدم قط    ل الة اهل
  .)٣٢٨("األمحر الفلسطينية

ورغم عدم إمكانية القول بأنه مل حتدث حماوالت من جانب أي مـن اجلماعـات                 -٤٧٤
املسلحة الستخدام سيارات إسعاف خالل عمليات عسكرية، فقد توفر للبعثة مـن خـالل              

ات واالستجوابات اليت أجرهتا قدر كبري من املواد جيعلها مقتنعة بأنه حىت لو كانـت               التحقيق
مجاعات فلسطينية مسلحة استخدمت أيا من سيارات اإلسعاف، فقد حدث ذلك على سبيل            

فلم يبلغ أي من سائقي سيارات اإلسعاف الذين أجرت معهم البعثة           . االستثناء وليس القاعدة  
حماولة قامت هبا اجلماعات املسلحة الستخدام سيارات اإلسـعاف         مقابالت مباشرة عن أي     

 عالوة على ذلك، فلم يكن من بني موظفي اإلسعاف أو مساعديهم مـن          . ألي غرض خفي  
املتطوعني الذين قتلوا أو أصيبوا خالل أداء مهامهم، أعضاء يف أي من اجلماعات املـسلحة،               

  .على حد علم البعثة

 البقاء يف منطقة ما لغرض حمدد هو استخدامهم كـدروع           إجبار املدنيني على    -هاء   
  حلماية تلك املنطقة أو القوات املرابطة فيها من اهلجوم

كما ورد على حنو أكثر تفصيال يف أجزاء أخرى من التقرير، فقد سألت البعثة عدة                 -٤٧٥
. إلسرائيليشهود عيان يف غزة ملاذا ظلوا يف منازهلم برغم القصف والتفجريات والغزو الربي ا            

 فذكروا أهنم قرروا البقاء يف أماكنهم إما ألهنم تعرضوا لعمليات توغل من قبل، واستناداً إىل              
 )٣٢٩(ازهلمـجتارهبم السابقة ال يعتقدون أهنم سيكونون عرضة ألي خطر طاملا ظلوا داخل من            

ـ     . )٣٣٠(أو ألنه مل تكن توجد لديهم مالذات آمنة يلجأون إليها          ض إضافة إىل ذلك، ذكر بع

__________ 

مـاجن   ("درع داود "وهيئة  . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٩رسالة موجهة من ماجن ديفيد أدوم إىل البعثة، يف           ) ٣٢٨(
وهـي  . هي اخلدمة اإلسرائيلية الوطنية للطوارئ الطبية والكوارث واإلسعاف وبنك الـدم          ) ديفيد أدوم 

 ويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، وطاملا تعاونت مع مجعية اهلالل األمحـر            يف االحتاد الد   عضو
وتفيد الرسالة أنه مل تستخدم سيارات إسعاف تابعة جلمعية اهلالل األمحر الفلـسطينية لتقـل      . الفلسطينية

 ٢٢ يـوم    أسلحة أو مقاتلني، وهو األمر الذي أكده ممثل ماجن ديفيد أدوم ملمثلي البعثـة يف جنيـف،                
  .٢٠٠٩يوليه /متوز

  .مقابلة أجرهتا البعثة مع خالد عبد ربه ) ٣٢٩(
  .انظر الفصل التاسع ) ٣٣٠(
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تتوصل البعثـة    ومل. )٣٣١(الشهود أهنم اختاروا البقاء ألهنم أرادوا حراسة منازهلم وممتلكاهتم        
  .دليل على قيام اجلماعات الفلسطينية املسلحة بإرغام املدنيني على البقاء يف منازهلم أي إىل

 إىلومت توجيه انتباه البعثة إىل حادثة معروفة متاما استجاب فيها النساء واألطفـال                -٤٧٦
نداءات من أجل التجمع على سطح مرتل شخص فلسطيين أبلغته السلطات اإلسرائيلية بـأن          

، )٣٣٢(وقد مت توثيق هذه احلادثة بواسطة الفيديو وأتيحت لعامة الناس. مرتله سيكون مستهدفا
بيد أن . ووردت إشارة إليها يف اإلفادات اليت تلقتها البعثة كدليل على استخدام دروع بشرية       

ومل تدع احلكومة اإلسرائيلية وقـوع      . ٢٠٠٧ة تالحظ أن هذه احلادثة وقعت يف عام         البعث
. ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧حوادث مماثلة خالل العمليات العسكرية اليت بدأت يف         

بل على العكس، ففي    . ومل تتلق البعثة أي تقارير عن وقوع حوادث مماثلة من مصادر أخرى           
حركة محاس مكاملة هاتفية من     ، تلقى مسؤول يف   )٣٣٣(ها البعثة إحدى احلاالت اليت حققت في    

وقـام  . القوات املسلحة اإلسرائيلية تفيد بأن مرتله سيكون مستهدفا يف املـستقبل القريـب    
بإخالء املرتل هو وأسرته ونبه اجلريان إىل اخلطر الوشيك كي يتمكنوا هم أيضا من مغـادرة                

  .لفعلمنازهلم قبل أن يبدأ القصف الصاروخي با
وتناهى إىل علم البعثة أيضا البيان العام الذي ألقاه السيد فتحي محاد، عضو حركة                -٤٧٧

، والذي قُدم على أنه دليل ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٩محاس يف اجمللس التشريعي الفلسطيين، يف       
  فقد أفادت التقارير بأن السيد محاد قال إن . على استخدام محاس لدروع بشرية

طيين طّور طرق قتل خاصة به، وبالنسبة للشعب الفلسطيين         الشعب الفلس "  
فقد حول املوت إىل صناعة، برعت فيها النساء ومجيع األشخاص الذين يعيـشون             

وبنـاء عليـه،    . برع املسنون وبرع اجملاهدون وبرع األطفـال      : على هذه األرض  
آلـة  دروعا بشرية من األطفال والنساء واملسنني واجملاهدين ضد         ] محاس[أوجدت  

  .)٣٣٤("التفجري الصهيونية
ورغم أن البعثة جتد هذا البيان منفراً من الناحية األخالقية، فهي ال تعتربه يـشكل                 -٤٧٨

دليال على أن محاس أجربت مدنيني فلسطينيني على أن يكونوا دروعـا حلمايـة أهـداف                
  .ومل حتدد حكومة إسرائيل حاالت من هذا القبيل. عسكرية من اهلجمات

__________ 

انظر الفصل التاسع بشأن حالة عبـاس        (٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣مقابلة مع عباس أمحد إبراهيم حالوة،        ) ٣٣١(
  ).أمحد إبراهيم حالوة

  . v & ok = nullhttp://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=Standingonroof-: انظر ) ٣٣٢(
  .انظر حالة السيد أبو عسكر يف الفصل العاشر ) ٣٣٣(
 يوجد تسجيل فيديو هلذه الكلمة على املوقع. ١٨٦، الفقرة "...عملية غزة " ) ٣٣٤(

http://www.youtube.com/watch?v-AvJbn-Iuch4.  
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  ختالط بالسكان املدنيني حلماية املقاتلني من اهلجماتاال  -واو   
عندما تقع عمليات عسكرية يف مناطق يوجد هبا مدنيون، تفوق أمهية ارتداء مالبس               -٤٧٩

وتالحـظ البعثـة أن     . عسكرية ووضع شارات للتمييز بني املقاتلني واملدنيني كل ما عداها         
 مشلت على حنو واضح وجود مقـاتلني  حادثة واحدة فقط من بني احلوادث اليت حققت فيها      

وقد أبلغ شاهد العيان يف تلك احلادثة البعثة بأن املقاتلني الثالثة الذين حوصـروا              . فلسطينيني
يف مرتل أحد جريانه كانوا يرتدون مالبس عسكرية مموهة، ويضعون على رؤوسهم عصابات    

  .)٣٣٥(ختص كتائب القسام
ت غري حكومية عن العمليات العسكرية بأن أفـراد      وتفيد التقارير اليت أعدهتا منظما      -٤٨٠

وجاء يف أحد التقارير أنه عقب      . اجلماعات املسلحة الفلسطينية ال يرتدون عادة زيا عسكريا       
الدمار الذي أحدثته الغارات اجلوية اإلسرائيلية يف بداية العمليات العسكرية، ختلـى أفـراد              

وأفاد . )٣٣٦("يف مالبس مدنية  "الشوارع  كتائب القسام عن الزي العسكري وكانوا جيوبون        
 بالسكان املدنيني، رغـم     اختلطوا أيضاً "تقرير آخر بأن أفراد يف مجاعات مسلحة فلسطينية         

صعوبة جتنب ذلك يف قطاع غزة الصغري واملكتظ بالسكان، وأنه ال توجد أي دالئل علـى                
  .)٣٣٧("أهنم فعلوا ذلك عن عمد حلماية أنفسهم

ا السياق اإلشارة إىل أن احلكومة اإلسرائيلية مل تقدم أي أدلـة            وأخريا تصح يف هذ     -٤٨١
خيتلطون عادة باملدنيني مـن أجـل       "غريها لدعم ادعائها بأن املقاتلني الفلسطينيني        مرئية أو 

  .)٣٣٨("تغطية حتركاهتم

  االستنتاجات املستخلصة من الوقائع  -زاي   
 ، أن مثـة مؤشـرات علـى أن        وجدت البعثة، استنادا إىل املعلومات اليت مجعتـها         -٤٨٢

ومل تتمكن البعثـة مـن   . اجلماعات املسلحة الفلسطينية أطلقت صواريخ من مناطق حضرية 
احلصول على أي أدلة مباشرة على حدوث ذلك بنية متعمدة حلماية مطلقي الصواريخ مـن               

 بيد أن البعثة تالحـظ أيـضاً أن       . الضربات املضادة من جانب القوات املسلحة اإلسرائيلية      
اجلماعات املسلحة الفلسطينية مل متنح سكان غزة فيما يبدو حتذيراً كافياً بـشأن اعتزامهـا               
إطالق صواريخ من األحياء اليت يقطنوهنا مبا يسمح هلم باملغادرة ومحاية أنفسهم من الغارات              

__________ 

  .سيد ماجد عبد ربه يف الفصل الرابع عشرانظر حالة ال ) ٣٣٥(
يشري هذا التقرير فيما يبدو أيضاً إىل أن أعـضاء يف كتائـب             . ٨، صفحة   "...مهمة مل تكتمل يف غزة      " ) ٣٣٦(

الدين القسام شاركوا ولو جزئيا يف مهام تتعلق بإنفاذ القوانني واألمن الداخلي بـدال مـن مقاتلـة                   عز
  .القوات املسلحة اإلسرائيلية

  . ... يوماً ٢٢: "الرصاص املصبوب"عملية : غزة/لإسرائي ) ٣٣٧(
  .١٨٦، الفقرة "....عملية غزة " ) ٣٣٨(
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ن وتالحظ البعثة أنه، نظراً لطبيعة النصف الشمايل م. اإلسرائيلية على مواقع إطالق الصواريخ   
قطاع غزة املكتظ بالسكان، فبمجرد سيطرة القوات اإلسرائيلية، يف أي مرة، على املنـاطق              
املفتوحة أو املتامخة خالل األيام األوىل للغزو الربي، تقتصر معظم املواقـع املتـاح دخوهلـا     

  .للجماعات املسلحة الفلسطينية، إن مل يكن كلها، على املناطق احلضرية
وجود مقاتلني فلسطينيني مسلحني يف مناطق سـكنية حـضرية          ووجدت البعثة أن      -٤٨٣

ومل تتمكن البعثة، بناء على املعلومات اليت مجعتها، من       . خالل العمليات العسكرية أمر مؤكد    
تكوين رأي عن طبيعة أنشطتهم القتالية على حنو دقيق أو شدهتا يف املناطق السكنية احلضرية،               

ورغم . دنيني واألهداف املدنية خلطر هجوم إسرائيلي     وهي أنشطة ميكن أن تعرض السكان امل      
أن التقارير اليت استعرضتها البعثة تشري مبا ال يدع جماالً للشك إىل أن أفراد اجلماعات املسلحة 
الفلسطينية مل يرتدوا دوما مالبس متيزهم عن املدنيني، فإهنا مل تتوصل إىل دليـل علـى أن                 

  .)٣٣٩(اهلجمات سكان املدنيني عن عمد حلماية أنفسهم مناملقاتلني الفلسطينيني اختلطوا بال
وال تستبعد البعثة، من خالل املعلومات اليت مجعتها، استخدام فخاخ ملغومة مـن               -٤٨٤

بيد أنه مل يتوفر للبعثة أي مربر جيعلها تستنتج أن حياة           . جانب اجلماعات املسلحة الفلسطينية   
 من التقارير مل يسجل وجود مـدنيني داخـل          املدنيني كانت معرضة للخطر، نظراً ألن أيا      

  .املنازل اليت قيل إهنا فخخت أو على مقربة منها
وتستبعد البعثة، على أساس التحقيقات اليت أجرهتا وعلى أساس بيانات مـسؤويل              -٤٨٥

األمم املتحدة، أن تكون اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد شاركت يف أنشطة قتاليـة مـن               
. املتحدة اليت كانت تستخدم كمالجـئ أثنـاء العمليـات العـسكرية           داخل مرافق األمم    

تستطيع البعثة أن تستبعد إمكانية ممارسة اجلماعات املسلحة الفلسطينية ألنشطتها علـى             وال
  .املرافق تلك مقربة من

ومل تتمكن البعثة من الوصول إىل أي نتيجة حمددة بشأن االدعاء العام بأن اجلماعات        -٤٨٦
تتوصـل، يف    وتشري إىل أهنـا مل    . فلسطينية استخدمت مساجد ألغراض عسكرية    املسلحة ال 

احلادثة الوحيدة اليت حققت فيها واليت مشلت هجوما إسرائيليا على أحد املـساجد، إىل أي               
  .إشارة إىل كون املسجد قد استخدم هلذا الغرض

ة تدعم االدعاءات   ومل تتوصل البعثة، على أساس التحقيقات اليت أجرهتا، إىل أي أدل            -٤٨٧
القائلة بأن سلطات غزة أو اجلماعات املسلحة الفلسطينية استخدمت مبـاين املستـشفيات             
لتغطية أنشطة عسكرية أو أن سيارات اإلسعاف كانت تستخدم لنقل مقاتلني أو غريها من              

  .األغراض العسكرية
__________ 

أفادت التقارير أيضا بأن قوات إسرائيلية خاصة قد عملت يف غزة خالل العمليات العـسكرية يف ثيـاب           ) ٣٣٩(
 ,Jane's Sentinel Services, Country Rishassessments - Israelمدنية للتنسيق مع املخربين وكقناصـة؛  

30 January 2009.  
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ر على أن محاس    ومل تتوصل البعثة، على أساس املعلومات اليت مجعتها، إىل أي مؤش            -٤٨٨
أو اجلماعات الفلسطينية املسلحة أرغمت السكان املدنيني على البقاء يف منـاطق تتعـرض              

  .هلجمات من قبل القوات املسلحة اإلسرائيلية

  االستنتاجات القانونية  -حاء   
يتعني على مجيع أطـراف أي نـزاع        "ينص القانون اإلنساين الدويل العريف على أنه          -٤٨٩

حتياطات املمكنة حلماية السكان املدنيني واألهداف املدنيـة الواقعـة حتـت            اختاذ مجيع اال  
  .)٣٤٠("سيطرهتا من آثار اهلجمات

وجيب على كل طرف يف الرتاع أن يتجنب بقدر اإلمكان وضع أهداف عـسكرية                -٤٩٠
وجيب على كل طرف يف الـرتاع،       . )٣٤١(داخل مناطق مكتظة بالسكان أو على مقربة منها       

قل املدنيني واألهداف املدنية اخلاضعة لسيطرته من املنـاطق القريبـة مـن             بقدر اإلمكان، ن  
  .)٣٤٢(األهداف العسكرية

من الربوتوكول اإلضايف   ) ١(٥٧وتتجسد قواعد القانون الدويل العريف هذه يف املادة           -٤٩١
تبذل عناية متواصلة يف إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادي السكان املـدنيني             ":األول
 احتياطات معينـة جيـب      ٥٧وتبني الفقرات التالية من املادة      . "شخاص واألعيان املدنية  واأل

  .)٣٤٣(اختاذها من قبل أي طرف يشن هجوماً
وإضافة إىل الواجب العام املتمثل يف بذل العناية املتواصلة لتفادي السكان املـدنيني               -٤٩٢

فرض القانون اإلنساين الـدويل  واألشخاص واألعيان املدنية عند إدارة العمليات العسكرية، ي      
 من اتفاقيـة جنيـف   ٢٨وتتناول املادة . حظراً خاصاً على استخدام املدنيني كدروع بشرية      

ال جيوز استغالل أي شخص حممي حبيـث جيعـل           ":الرابعة هذه املسألة على وجه التحديد     
ملادة باملادة  وقد تعززت هذه ا   . "وجوده بعض النقاط أو املناطق مبنأى عن العمليات العسكرية        

أفـراد   جيب أال يستخدم وجود سكان مـدنيني أو : من الربوتوكول اإلضايف األول   ) ٧(٥١
سيما يف   مدنيني أو حتركاهتم جلعل بعض النقاط أو املناطق مبنأى عن العمليات العسكرية، ال            

حماولة حلماية أهداف عسكرية من هجمات أو حلماية، أو لـصاحل، أو لعرقلـة عمليـات                
 وجيب أال يواجه أطراف الرتاع حركة السكان املدنيني أو األفراد املدنيني هبـدف              .عسكرية

وجتسد هذه األحكام . حماولة محاية أهداف عسكرية من اهلجمات أو محاية عمليات عسكرية    
  .)٣٤٤(قواعد القانون العريف

__________ 

  .٢٢البند ... القانون اإلنساين الدويل العريف  ) ٣٤٠(
  .٢٣املرجع نفسه، البند  ) ٣٤١(
  .٢٤املرجع نفسه، البند  ) ٣٤٢(
  .انظر الفصل التاسع ) ٣٤٣(
  .٩٧البند ... القانون اإلنساين الدويل العريف  ) ٣٤٤(
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ام وترى البعثة أنه من املفيد إيضاح املقصود، من وجهة النظر القانونيـة، باسـتخد               -٤٩٣
إذ ال ُيسمح ألطراف أي نزاع باستخدام سـكان         . مدنيني أو سكان مدنيني كدروع بشرية     

. مدنيني أو أفراد مدنيني من أجل جعل بعض النقاط أو املناطق مبنأى عن العمليات العسكرية              
 وليس هناك خالف على أن كال من اجلماعات املسلحة الفلسطينية والقوات اإلسرائيلية قـد        

وال ُيعد القتال داخل مناطق مدنية حبد ذاتـه كافيـاً           . نطقة يقطنها مدنيون  تقاتلت داخل م  
للتوصل إىل استنتاج مفاده أن أحد الطرفني يستخدم السكان املدنيني الذين يعيشون يف منطقة   

من أجل حماولة   "،  "ال تستخدم جلعل  ") ١(٥٧وكما يبني نص املادة     . القتال كدروع بشرية  
  .عسكري دام السكان املدنيني حلماية منطقة من هجوم، يشترط تعمد استخ"محاية
ومل تتوصل البعثة، من خالل املعلومات اليت توافرت لديها، إىل أي دليـل جيعلـها                 -٤٩٤

تفترض أن اجلماعات املسلحة الفلسطينية وجهت املدنيني إىل مناطق ُشنت منها هجمـات،             
  .أجربت املدنيني على البقاء على مقربة من اهلجمات أو

وتشري التقارير اليت تلقتها البعثة إىل أنه من املرجح أال تكون اجلماعات الفلـسطينية                -٤٩٥
املسلحة قد ميزت نفسها بالقدر الكايف يف مجيع األوقات عن السكان املدنيني الذين كانـت              

وال يعد عدم متييز أنفسهم عن السكان املدنيني بأي إشارات          . تدور وسطهم األعمال القتالية   
ة انتهاكا للقانون الدويل يف حد ذاته، لكنه حيرمهم من بعض املزايا القانونية الـيت متـنح                 مميز

بيد أن القانون الدويل يطالب بأن يتخذ مجيـع األطـراف املنخرطـة يف نـزاع            . للمقاتلني
ومل تتوصل البعثـة إىل أي      . االحتياطات املمكنة حلماية املدنيني عند القيام بأعمال قتالية        ما

. لى أن أفراد اجلماعات املسلحة الفلسطينية كانوا يشاركون يف القتال باملالبس املدنية           دليل ع 
مث، فهي ال تستطيع أن تضع يدها على انتهاك لاللتزام بعدم تعريض السكان املـدنيني                ومن

  .للخطر يف هذا الصدد
ـ                -٤٩٦ هاكا وال يشكل القيام بأعمال قتالية يف مناطق مأهولة بالسكان يف حد ذاتـه انت

 سواء كانت صاروخية أو بقذائف اهلـاون علـى          -بيد أن شن هجمات     . للقانون الدويل 
 من على مقربة من     -سكان جنوب إسرائيل أو على القوات املسلحة اإلسرائيلية داخل غزة           

ويف احلـاالت الـيت     . مبان مدنية أو حممية يشكل إخفاقا يف اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة          
كون اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد عرضت السكان املدنيني يف غـزة    حيدث فيها ذلك، ت   

األمر الذي يشكل انتهاكات    . بغري داع للمخاطر املرتبطة بعمليات عسكرية تدور من حوهلم        
ويشكل أيضا انتـهاكا حلـق      . للقواعد العرفية للقانون اإلنساين الدويل اليت أشري إليها أعاله        

  .ة البدنية، والذي يتعرض للخطر بسبب تلك األعمالاملدنيني يف احلياة والسالم
ورغم أن احلاالت اليت حققت فيها البعثة ال تؤكد استخدام املـساجد ألغـراض                -٤٩٧

 عسكرية أو حلماية أنشطة عسكرية، ال تستطيع البعثة أن تستبعد إمكانية حدوث ذلـك يف              
 وجـدت البعثـة أهنـا       وفيما يتعلق باملستشفيات ومرافق األمم املتحـدة،      . حاالت أخرى 

تستطيع أن تستبعد مشاركة مجاعات فلسطينية مسلحة يف أنشطة قتالية على مقربة مـن               ال
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وتود البعثة أن تؤكد أن شن هجمات من داخل مبان مدنيـة ومنـاطق              . تلك املواقع احملمية  
سلحة على مقربة منها يشكل انتهاكا جسيماً لاللتزام الواقع على عاتق اجلماعات امل            حممية أو 

  .بتوخي احلذر الدائم حلماية املدنيني من األخطار املرتبطة بالعمليات العسكرية
وقد طلبت البعثة إىل سلطات غزة تقدمي معلومات عن املواقع الـيت شـنت منـها                  -٤٩٨

. مجاعات مسلحة فلسطينية هجمات ضد إسرائيل وضد القوات املسلحة اإلسرائيلية يف غزة           
ك إن كانت املباين املدنية أو املساجد قد استخدمت على حـد  وسألت البعثة السلطات كذل   

وذكرت سلطات عزة يف ردها أهنا ليس لديها أي معلومـات عـن             . علمها لتخزين أسلحة  
ومل جتد  . أنشطة اجلماعات املسلحة الفلسطينية أو عن ختزين أسلحة يف مساجد ومبان مدنية           

ا أشارت إىل أنه يتعني على سلطات غـزة،         واألهم من ذلك أهن   . البعثة هذا الرد مقبوال متاما    
سواء كان ردها يعكس احلقيقة أم ال، مبوجب القانون الدويل، أن حتد من أنشطة اجلماعات               

وإذا أخفقت يف اختاذ التدابري الالزمة ملنع       . )٣٤٥(املسلحة اليت تعمل يف األرض التابعة لسيطرهتا      
دنيني للخطر من خالل القيام بأعمـال       اجلماعات الفلسطينية املسلحة من تعريض السكان امل      

الضرر الذي   قتالية على حنو ال يتسق مع القانون اإلنساين الدويل، فإهنا تتحمل املسؤولية عن            
  .ميكن أن يتعرض له املدنيون الذين يعيشون يف غزة

االلتزام الواقع على إسرائيل باختاذ االحتياطيات املمكنة حلماية السكان           - تاسعاً  
  واألهداف املدنية يف غزةاملدنيني 

يركز هذا الفصل على أحداث تناولتها البعثة للنظـر يف مـدى امتثـال إسـرائيل           -٤٩٩
لاللتزامات الواقعة عليها مبوجب اتفاقيات جنيف األربعة والقواعد العرفية للقانون الـدويل            

 كانت كل   وتنظر البعثة على وجه اخلصوص فيما إن      . فيما يتعلق باختاذ االحتياطات املمكنة    
اجلهود املمكنة قد بذلت للتحقق من أن األهداف اليت ستتم مهامجتها ال تـشمل مـدنيني                

  مدنية، وال ختضع حلماية خاصة، وفيما إن كانت مجيع االحتياطات املمكنة قـد             أهدفاً وال
اختذت فيما يتعلق باختيار األسلحة املستخدمة، وإن كانت املكاسب العـسكرية املتوخـاة             

وقبل الـدخول يف    . ها مقارنة باخلسائر املتوقعة يف أرواح املدنيني أو األهداف املدنية         مبالغا في 
  .حوادث بعينها، نظرت البعثة يف االلتزام املتمثل يف توجيه إنذار بشأن اهلجمات

  اإلنذارات  -ألف   
  :)٣٤٦(غزة ذكرت حكومة إسرائيل أهنا اختذت اخلطوات التالية لتحذير السكان املدنيني يف  -٥٠٠

__________ 

  .انظر الفصل الرابع ) ٣٤٥(
)٣٤٦ ( http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2009/IDF_warns_Gaza_population_7-

Jan-2009.htm.  
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 / كـانون األول   ٢٧ نداء يف    ٢٠ ٠٠٠وجهت القوات املسلحة اإلسرائيلية      •
  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩ نداء يف ١٠ ٠٠٠ديسمرب و

 كانون  ٢٨ مذكرة حتذيرية فوق كامل قطاع غزة يف         ٣٠٠ ٠٠٠وأُسقطت   •
  ديسمرب؛/األول

  ديسمرب؛/ كانون األول٢٩ منشور على رفح يف ٨٠ ٠٠٠وأُسقط  •
 ٣٠٠ ٠٠٠يناير، أُسـقط  / كانون الثاين ٣ العمليات الربية يف     ويف سياق بدء   •

  سيما على اجلزأين الشمايل والشرقي؛ منشور على كامل قطاع غزة، ال
 منشور على مدينة غزة وخان      ٣٠٠ ٠٠٠يناير، أُسقط   / كانون الثاين  ٥ويف   •

  يونس ورفح؛
  ؛)٣٤٧( مكاملة هاتفية أثناء العمليات العسكرية١٦٥ ٠٠٠وأُجري ما جمموعه  •
  .)٣٤٨( منشور٢ ٥٠٠ ٠٠٠وأُسقط ما جمموعه حوايل  •

وإضافة إىل تلك التدابري، أوضحت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية أن املكاملات اهلاتفية             -٥٠١
كانت إما مباشرة أو يف صورة رسائل مسجلة سلفا، وأهنا وجهت نداءات عـرب اإلذاعـة                

أشار إليـه   (بدو على أسطح املنازل     وطورت تقليدا يتمثل يف إسقاط متفجرات خفيفة فيما ي        
  .)٣٤٩()"طرقا لألسطح"البعض بوصفه 

واستعرضت البعثة نصوص عدد من املنشورات اليت أسـقطتها القـوات املـسجلة               -٥٠٢
اإلسرائيلية، واستمعت إىل مجيع الرسائل املسجلة واملوجودة على موقـع وزارة اخلارجيـة             

منشورات، وأجرت مكاملـات هاتفيـة،      وهي تقبل أن إسرائيل أسقطت      . )٣٥٠(اإلسرائيلية
وتركت رسائل مسجلة وأسقطت متفجرات صغرية على األسطح للتحذير حسبما ذكـرت            

  .احلكومة اإلسرائيلية

  

__________ 

  .٢٦٤، الفقرة "... عملية غزة" ) ٣٤٧(
  .املصدر نفسه ) ٣٤٨(
)٣٤٩ ( http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2009/IDF_warns_Gaza_population_7- 

Jan-2009.htm انظر علـى سـبيل املثـال    "بطرق األسطح"، فيما يتعلق ،Cordesman, op. cit., p. 13 
 ميكن استخدامها كطلقـات      كيلوجراماً ٢٠-١٠صغرية زنة   قنابل  "طورت القوات املسلحة اإلسرائيلية     (

  .)" يشار إليها أحيانا أهنا طرق لألسطح-حتذيرية 
)٣٥٠ ( http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2009/IDF_warns_Gaza_population_7-

Jan-2009.htm.  
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  املكاملات اهلاتفية  -١  
تلقت البعثة معلومات مباشرة عن بعض هذه األساليب يف املقابالت اليت أجرهتا مع               -٥٠٣

انظـر الفـصل    (اهلجوم على مفرق شارع الفـاخورة       ويف تقرير عن    . شهود عيان يف غزة   
تشري البعثة إىل رواية موثوق هبا أدىل هبا السيد أبو عسكر عن إنذار تلقاه بواسـطة                ). العاشر

تلقى  وقد.  شخصا من مرتله ومنازل أخرى٤٠اهلاتف، ومتكن إثره من إخالء عدد يصل إىل     
 القوات اإلسرائيلية مرتلـه يف غـارة         صباحا، ودمرت  ٤٥/١املكاملة اهلاتفية حوايل الساعة     

  .صاروخية بعد سبع دقائق
. وتدرك البعثة أيضا املالبسات اليت جتعل املكاملات اهلاتفية تسبب خوفا واضـطرابا             -٥٠٤

رسالتني مسجلتني تشريان إىل أن املطحنة    ) انظر الفصل الثالث عشر   (فقد تلقت مطحنة البدر     
 أيام قصفت املطحنة يف الساعات األوىل مـن         ٥؛ وبعد   سيتم تدمريها، لكن أيا منها مل تنفذ      

وعاىن مالك املطحنة والعاملون فيها من حالة من القلـق ألهنـم            . الصباح دون سابق إنذار   
  .اضطروا إلخالء املكان مرتني نتيجة لتلقي مثل هذه الرسائل دون أن حتدث أي غارات

 مكاملة هاتفية   ١٦٥ ٠٠٠ر من   وذكرت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية أنه أجريت أكث        -٥٠٥
وتلقت البعثة معلومات تفيد بأنه كان هناك نوعان على األقل من املكاملات            . حتمل إنذارات 

والنـوع  . اهلاتفية، نوع حيمل إنذار مباشرا وحمددا، مثل ذلك الذي تلقاه السيد أبو عـسكر   
القـائمون علـى    اآلخر أكثر عمومية، وهو عبارة عن رسالة مسجلة مثل تلك اليت تلقاها             

وال تعرف البعثة، على وجه التحديد نسبة املكاملات املسجلة الـيت اتـسمت             . مطحنة البدر 
 مكاملة هاتفية، كما أن إسرائيل مل ُتشر        ٣٠ ٠٠٠بالعمومية ونسبة املكاملات احملددة، من بني       

  .إىل ذلك، على حد علم البعثة

  طرق األسطح  -٢  
طلقـات  "قواهتا املسلحة أطلقت يف بعض احلـاالت        تقول احلكومة اإلسرائيلية إن       -٥٠٦

طـرق  "، وهو تقليد أُطلـق عليـه        "حتذيرية من أسلحة خفيفة على أسطح األهداف املعنية       
وتشري احلكومة اإلسرائيلية إىل أن هذا التقليد استخدم عندما بدا أن السكان بقوا             . "األسطح

ضح إن كانت هذه هـي احلالـة        ومن غري الوا  . )٣٥١(يف منازهلم رغم تلقيهم حتذير من قبل      
 انظـر (ومسعت البعثة أنه يف حادثة عائلة الدايـة  . الوحيدة اليت استخدمت فيها هذه الوسيلة  

، ادعت احلكومة اإلسرائيلية أهنا أطلقت هذه الطلقة التحذيرية، لكـن           )الفصل احلادي عشر  
) فصل الثالث عشر  انظر ال (ووجدت البعثة يف حادثة مرتل الصوافريي       . )٣٥٢(على املرتل اخلطأ  

__________ 

  .٦٤، الفقرة "...عملية غزة " ) ٣٥١(
 دقائق من قصف مـرتل      ١٠ذكر أحد شهود العيان أن رجل مسنا قتل عندما أصابه صاروخ أُطلق قبل               ) ٣٥٢(

 وأشارت البعثة أيضا إىل وجود شكوك قوية يف رواية احلكومة اإلسرائيلية لألحداث املتعلقة            . عائلة الداية 
  .هبذه احلالة، مبا يف ذلك موضوع الطلقة التحذيرية
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أن الصاروخ اخترق املرتل من جدار خلفي بالقرب من السقف، واجته مباشـرة إىل جـدار                
حـوايل  (ويف ذلك الوقـت     . داخلي وخرج من جدار يف واجهة املرتل بالقرب من النوافذ         

كان عدة أفراد من األسرة يف املرتل، وكانوا ) ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين ٣العاشرة مساء يوم    
وال تستطيع البعثة حتديد حجم السالح املستخدم يف تلك احلادثة، لكنه           . دين على األرض  راق

  .اإلنذار كان قويا بالقدر الكايف الختراق ثالثة جدران، أو ما إذا كان اهلدف منه جمرد

  البيانات اإلذاعية وإسقاط املنشورات  -٣  
وعلى سبيل  . العمومية فيما يبدو  اتسمت البيانات اإلذاعية اليت استمعت إليها البعثة ب         -٥٠٧

  : النقاط التالية٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣املثال، تضمن بيان إذاعي ُبث يف 
ميكن لسكان غزة احلصول على إمدادات غذائية وطبية، يتم تـسليمها عـن             •

طريق معابر رفح وكارين وكرم أبو سامل، من مراكز األنروا يف مجيع أحنـاء              
  قطاع غزة؛

ـ  ـال إىل م  ـان إىل االنتق  ـ السك تدعو إسرائيل  • دن مـن أجـل     ـراكز امل
  . )٣٥٣(سالمتهم الشخصية

وتشري لغة البيـان    . وسبق هذا اإلنذار املرحلة الربية من العمليات العسكرية        •
نروا جيب أن ُتعترب أماكن آمنة، وميكن للمـدنيني         وبوضوح إىل أن مراكز األ    
  .احلصول على الغذاء منها

ومل يتنـاول أحـدها   .  اليت أُسقطت تنقسم إىل عدة فئـات  ويبدو أن املنشورات    -٥٠٨
  :اهلجمات على مكان بعينه وإمنا ختزين األسلحة والذخائر

  إىل سكان غزة؛ •
ستتصدى قوات الدفاع اإلسرائيلي ألي حتركات أو عناصر تقـوم بأنـشطة         •

  إرهابية ضد سكان دولة إسرائيل؛
بىن أو موقع حيتـوى     وستقوم قوات الدفاع اإلسرائيلية بضرب وتدمري أي م        •

  على ذخائر وأسلحة؛
أو / من تاريخ صدور هذا اإلعالن، يعّرض كل من ميتلك ذخـائر و            واعتباراً •

أسلحة يف مرتله حياته للخطر، وجيب عليه أن يغادر املكان للمحافظة علـى             
  حياته وحياة أسرته؛

  .)٣٥٤(وقد أعذر من أنذر •
__________ 

)٣٥٣ ( http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2009/IDF_warns_Gaza_population_7-

Jan-2009.htm.  
  .املرجع نفسه ) ٣٥٤(
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ومن أمثلة اإلنذارات الـيت     . ناطقوكانت تصدر أحيانا إنذارات حمددة يف بعض امل         -٥٠٩
  :جاءت حمددة بدرجة كافية اإلنذار الذي ُوجه إىل أهايل رفح

 ألن منازلكم تستخدمها محاس لتهريب معدات عسكرية وختزينـها،          نظراً  
ستقوم قوات الدفاع اإلسرائيلية مبهامجة األماكن الواقعة بني شارع البحـر وحـىت             

  ...احلدود املصرية 
البلوك س من حي الربازيـل والـشعراء        : طين األحياء التالية  وعلى مجيع قا    

على أن تبدأ عملية اإلخالء     . وقشطة وحي السالم، إخالء منازهلم حىت شارع البحر       
  .اعتبارا من اآلن وحىت الثامنة من صباح الغد

  .)٣٥٥(ومن أجل سالمتكم وسالمة أطفالكم، استجيبوا هلذا اإلنذار  

  من الوقائعاالستنتاجات املستخلصة   -٤  
تتسم مسألة حتديد مدى فعالية أي إنذار بالتعقيد تبعا للوقائع والظروف السائدة يف               -٥١٠

ذلك الوقت، ومدى توفر الوسائل الالزمة لتوجيه اإلنذار وتقييم التكاليف املطلوبة لتحقيـق             
  .املكسب العسكري املفترض

وكانـت  . نذارات فعالة وكانت إسرائيل يف وضع قوي يسمح هلا بإعداد وتوجيه إ           -٥١١
 وتوفرت هلا معرفة وثيقـة واسـتخبارات      . )٣٥٦("مكثفة وشاملة "االستعدادات لعملياهتا العسكرية    

وكانت لديها القدرة على اسـتخدام شـبكات        . معقدة ومتطورة تستخدمها عند التخطيط    
يتعلـق  وفيما  . وكانت لديها سيطرة كاملة على اجملال اجلوي لغزة       . اهلواتف األرضية والنقالة  

  .مواءمة بالقدرات العملية الالزمة لتوجيه اإلنذارات، قد يصعب ختيل ظروف أكثر
وتقبل البعثة بأن عنصر املفاجأة الذي كان مطلوبا حتقيقه يف الغارات األوىل ميكن أن          -٥١٢

ميثل نوعا من التربير لعدم توجيه أي إنذار ُمسبق بشأن وقت وقوع الغارات أو املباين الـيت                 
  .)٣٥٧(صفهاسيتم ق

  

__________ 

 ٣٠( تقرير اللجنة املستقلة لتقصي احلقائق يف غزة املقدم إىل جامعـة الـدول العربيـة                 "ال مكان آمن  " ) ٣٥٥(
لوحظ صدور نوع مماثل من اإلنـذارات لـسكان الـشجاعية           . ٢٤١، الصفحة   )٢٠٠٩أبريل  /نيسان

  ).٢٢٥، احلاشية "...عملية غزة "(
ـ  ٢٧مؤمتر صحفي لرئيس الوزراء أوملرت يف        ) ٣٥٦( ، متـاح علـى املوقـع       ٢٠٠٨ديـسمرب   /انون األول  ك

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2008/PM_Olmert_press

_briefing_IDF_operation_Gaza_Strip_27-Dec-2008.htm.  
االعتراف بعنصر مفاجأة مشروع ال يعين بالضرورة أن تقبل البعثة بأن األهداف اليت وقع عليها االختيـار              ) ٣٥٧(

  .قريروقد عوجلت هذه املسألة يف أجزاء خمتلفة من الت. مربرة من الناحية القانونية يف تلك الظروف
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  مسألة إمكانية توقع استجابة املدنيني لإلنذارات اليت تطالبهم بترك منازهلم  )أ(  
تقر البعثة بأن إسقاط منشورات عن طريق اجلو ميكن أن يكون له فائدة مباشرة يف                 -٥١٣

وتتوقف فعالية ذلك علـى ثالثـة       . مساعدة السكان املدنيني على االبتعاد عن طريق اخلطر       
ضوح الرسالة ومصداقية التهديد وإمكانية قيام األشخاص الذين يتلقون اإلنـذار     و: اعتبارات

  .جراء ما للهروب من اخلطرإباختاذ 
وقد ذكرت البعثة بالفعل نوعا من املنشورات يشري إىل إمكانية وقوع هجمات على               -٥١٤

اجلويـة مـن     -ويف أوائل املرحلة الربيـة      . األماكن اليت يتم فيها ختزين األسلحة والذخائر      
العمليات، قامت القوات املسلحة اإلسرائيلية أيضا بإسقاط منشورات، ووجهت إنذارات عن          

  .طريق اإلذاعة تنصح فيها الناس باالنتقال إىل مراكز املدينة
 ٣ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  / األول كانون٢٧وقد ُشنت محلة جوية مكثفة يف الفترة من           -٥١٥
 تدمري املئات من املباين يف مناطق مأهولة مـن مراكـز             مت خالهلا  ٢٠٠٩يناير  / الثاين كانون
وقد تعرض املدنيون الذين ال يعيشون يف مراكز املدينة، والذين طُلب إليهم مغـادرة              . املدينة

منازهلم والتوجه إىل أبعد مكان يرونه مناسبا، خلطر أكرب يف تلك األماكن عما كان عليـه                
فعالة ينبغي أن يكون هناك أسـاس موضـوعي         ولكي تكون اإلنذارات    . احلال يف منازهلم  

وال ترى البعثة أنه كان ميكـن لـسكان         . لالعتقاد بأهنم سيكونون أكثر أمنا يف مكان آخر       
  .قطاع غزة إجراء هذا التقييم املوضوعي على حنو معقول

وقد أبلغت البعثة، خالل املقابالت اليت أجرهتا مع أشخاص يف غزة، عدة مـرات،                -٥١٦
وسببت طبيعة اهلجمات خالل    . "بعدم وجود مكان ميكن التوجه إليه     "ة إحساس   بأنه كان مث  

ووضعت اهلجمات الواسعة االنتـشار الـسكان يف        . األسبوع األول صدمة عميقة للسكان    
  .مأزق، ليس فقط بشأن املكان الذي ميكن التوجه إليه، ولكن إن كانت املغادرة آمنة أصالً

 ٣دنيني إىل مراكز املدينة أكثر أمنا يف الفتـرة مـن      وحىت لو كانت مسألة توجه امل       -٥١٧
حدث   فصاعدا، يف نظر القوات املسلحة اإلسرائيلية، فإن شيئا مما         ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

يف األسبوع السابق لتلك الفترة مل يؤد باملدنيني إىل نفس النتيجة، نظرا للتدمري الواسع النطاق               
 / الثاينكانون ٣دت األحداث اليت وقعت يف تلك املناطق بعد وأي. الذي حلق باملناطق واملباين 

  .فيما يبدو وجهة النظر القائلة بأن التوجه إىل مراكز املدينة ال يضمن النجاة بالقدر الكايفيناير 

  أحداث وقعت يف مركز املدينة بعد صدور اإلنذار بالتوجه إىل هناك  )ب(  
جوم على مسجد املقادمة يف منطقة مأهولة       ، وقع ه  ٢٠٠٩يناير  / الثاين كانون ٣يف    -٥١٨

يناير بالتوجـه إىل    / كانون الثاين  ٣وبعد ثالثة أيام من اإلنذار الذي صدر يف         . بوسط جباليا 
مواقع مركزية واللجوء إىل مراكز األمم املتحدة، وقع هجوم إسرائيلي مبدافع اهلاون مباشـرة       
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 شخصا على األقل يف جباليـا يف  ٣٥تل خارج ملجأ كبري تابع لألمم املتحدة مما أدى إىل مق         
  .)٣٥٨(شارع الفاخورة

وبعد اهلجوم على شارع الفاخورة، ذكر مدير عمليات األونروا يف غزة جون جينغ               -٥١٩
 كـل . ال يوجد مكان آمن يف غزة     : ٢٠٠٩يناير  / الثاين كانون ٧يف مؤمتر صحفي ُعقد يف      

  .)٣٥٩(شخص هنا يشعر بالرعب والصدمة
ألضـرار  ) مبدينة غزة (تعرض جممع األونروا يف تل اهلوا       يناير  /الثاين كانون ١٥ويف    -٥٢٠

 مـدين  ٧٠٠ و ٦٠٠وكان ما يتراوح بني     . شديدة من جراء قصفه بقنابل الفوسفور األبيض      
ويف اليوم نفسه، قصف مستشفى القدس      . حيتمون به يف ذلك الوقت وتعرضوا خلطر جسيم       

قذائف الفوسفور األبيض، ممـا عـرض حيـاة         اجملاور مباشرة بعدد من الصواريخ من بينها        
  ).انظر الفرع جيم أدناه(العاملني واملرضى مرة أخرى خلطر جسيم 

وغداة قصف جممع األونروا، كرر جون جينغ أن ما حدث يف اجملمع يتكرر يف مجيع                 -٥٢١
كن أن مي ، وإنه ال" يف قارب واحد مجيعاً"وقال إن األمم املتحدة والسكان املدنيني       . أحناء غزة 

  .)٣٦٠(ُيقال إن يف غزة من هو آمن

  االستنتاج القائل بأن األشخاص الذين مل يتوجهوا إىل مراكز املدينة ال بد أهنم من املقاتلني  )ج(  
وترى البعثة أنه مل يكن     . جاء اإلنذار بالتوجه إىل مراكز املدينة يف بداية الغزو الربي           -٥٢٢

ونتيجة لـذلك،   . بالفعل منازهلم يف تلك الظروف    من املعقول افتراض أن املدنيني سيغادرون       
فإن االستنتاج الذي شكل، حسبما قيل، جزءا من املنطق الذي استند إليـه اجلنـود علـى                 
األرض، ومفاده أن األشخاص الذين ظلوا يف أماكنهم ال بد أهنم من املقاتلني، مل يكن مربرا                

ومسعت البعثة  . م االستجابة ومثة أسباب عديدة دعت األشخاص إىل عد      . )٣٦١(على اإلطالق 
__________ 

  ).انظر الفصل العاشر(خلصت البعثة يف موضع آخر إىل أن هذا اهلجوم كان ذا طابع عشوائي  ) ٣٥٨(
)٣٥٩ ( The Daily Mail,“Gaza's darkest day:40 die as Israel bombs “safe haven” UN school”, 2 January 

2009.  
املوقـع  ، متـاح علـى   )٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ١٦(مؤمتر صحفي عن الوضع اإلنـساين يف غـزة         ) ٣٦٠(

http://www.un.org/News/briefing/docs/2009/d90116.gaza.doc.htm . ًال مكـان آمـن    " انظر أيضا" ،
 . ٧٤ صفحةال

 أحـد   اقتحـام ة طلب إلينـا     يف البداي ": انظر، على سبيل املثال، أقوال اجلنود يف ندوة عقدت بتل أبيب           ) ٣٦١(
وذكرت الرتب األعلى أنـه قـد       ...  وصعود السالم وإطالق النار على أي شخص يصادفنا          ... املنازل

  ."مسح بذلك ألن كل من بقي يف املنطقة، داخل مدينة غزة، قد ُجرم بوصفه إرهابيا مل يستطع الفرار
انظـر  . Channel 10 Newsل عليها مـن  وحتتفظ البعثة ضمن ملفاهتا بنسخة من حمضر الندوة مت احلصو

 ، شهادات اجلنود الذين شاركوا يف عملية الرصاص املـصبوب، غـزة           الصمتجدار  كسر  منظمة  " أيضاً
 .http://www.breakingthesilence.org.il/oferet/English_oferet.pdf، وهي متاحة على املوقـع       "٢٠٠٩

 املطبقة تعين أنه مل يتم إيالء أي اعتبار إلمكانية وجـود            أشار اجلنود خالل التقرير إىل أن قواعد االشتباك       
، أنه يف حالـة     وذكر أيضاً ".  وأنه يف حالة وجود أي شكوك كان يتعني على اجلنود إطالق النار            "أبرياء"
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يف عدة حاالت من شهود العيان عن أشخاص ذوي إعاقة جسدية، أو كانوا ضعفاء للغاية أو     
ويف حاالت أخرى كما أشري آنفا، فـإن        . ُصّما إىل حد تعذر أو استحالة االستجابة لإلنذار       

. قيام بـذلك  املدنيني الذين كان مبقدورهم االستجابة كانت لديهم أسباب مشروعة لعدم ال          
غري أن مسألة توجيه إنذار     . وتوجيه اإلنذارات هو أحد التدابري اليت ينبغي اختاذها كلما أمكن         

  .)٣٦٢(أتباعه من اختاذ كافة التدابري األخرى املمكنة للتمييز بني املدنيني واملقاتلني ال تعفي القائد أو
يني ال يصدقون ألسباب    لقد أوجدت القوات املسلحة اإلسرائيلية ظروفا جعلت املدن         -٥٢٣

فاإلنذار الفعال هو الذي يوضح، حىت يف تلك        . منطقية أن مراكز املدينة ميكن أن تكون آمنة       
  .الظروف، ملاذا يكون األفضل للمدنيني مغادرة منازهلم عن بقائهم فيها

  استعراض إسرائيل للموضوع  -٥  
ممثلون إلدارة القانون   ، من بينها    )٣٦٣(اتفقت مصادر عسكرية، وفقا لتقارير صحفية       -٥٢٤

الدويل التابعة لالدعاء العسكري على أن اإلنذارات جيب أن تتضمن معلومات أكثر حتديدا،             
ومضى التقرير الـصحفي    . من قبيل مواعيد أدق للغارات اليت سيتم شنها وطرق النجاة منها          

 أكثر  صاعداف من اآلن    ستصبحإن املنشورات اليت ستوزعها قوات الدفاع اإلسرائيلية        ": يقول
 وتقرر أيـضاً  . تفصيال كي توضح للمدنيني أن حياهتم يف خطر وكي متنحهم فرصة للنجاة           

 للحيلولـة   يناير/ الثاين كانونخالل اجللسة أن العسكريني بذلوا جهودا مضاعفة أثناء هجوم          
  ."دون وقوع خسائر يف األرواح بني املدنيني

__________ 

وإذا أثار شيء   "؛  ٥٠، الصفحة   "د يف استهداف عدو   د عن التر  يءصابة بر إطالق النار، يفضل    إاالشتباه و 
 املناقـشة الـدائرة     الحظ أيضاً . ٥١صفحة  ال ،"نتردد ألن العدو خيتبئ بني املدنيني      أالما شكوكنا، جيب    

تشري هذه املناقشة إىل اسـتخدام      ) ١٥ و ١٤يف الصفحتني    ("الدخول اجلاف " و "الدخول الرطب "بشأن  
هـذه  وقد اتبعـت    . الصواريخ ونريان املدفعية والقنابل ونريان الرشاشات عند االقتراب من أحد املنازل          

وأطلقت النريان على أفراد األسرة الذين جتمعـوا يف غرفـة بالـدور             . الطريقة يف حالة مرتل أسرة جحا     
  .انظر الفصل احلادي عشر. السفلي من مرتهلم حبي الزيتون

الحظ على وجه اخلصوص شهادة الربوفيسور مايكل نيوتن اليت أدىل هبا للبعثة خالل جلسات االستماع                ) ٣٦٢(
  .http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=090707انظر . ٢٠٠٩يوليه / متوز٧العامة يف جنيف يف 

 انظـر أيـضاً  . ”Ynetnews, “IDF to give better warnings before attacks 29 September 200انظـر   ) ٣٦٣(
، شهادات اجلنود الذين شاركوا يف عمليـة الرصـاص املـصبوب، غـزة              الصمتجدار  كسر  منظمة  "

 .http://www.breakingthesilence.org.il/oferet/English_oferet.pdfي متاحة على املوقـع      ، وه "٢٠٠٩
أشار اجلنود خالل التقرير إىل أن قواعد االشتباك املطبقة تعين أنه مل يتم إيالء أي اعتبار إلمكانية وجـود                   

، أنه يف حالـة     كر أيضاً وذ".  وأنه يف حالة وجود أي شكوك كان يتعني على اجلنود إطالق النار            "أبرياء"
وإذا أثار شـيء  "؛ ٥٠، صفحة   "د يف استهداف عدو   د عن التر  يءصابة بر إطالق النار، يفضل    إاالشتباه و 

 املناقـشة الـدائرة     الحظ أيضاً . ٥١ صفحة   ،"نتردد ألن العدو خيتبئ بني املدنيني      ما شكوكنا، جيب أال   
تشري هذه املناقـشة إىل اسـتخدام       ) ١٥-١٤يف صفحيت    ("الدخول اجلاف " و "الدخول الرطب "بشأن  

وقد اتبعـت هـذه     . الصواريخ ونريان املدفعية والقنابل ونريان الرشاشات عند االقتراب من أحد املنازل          
وأطلقت النريان على أفراد األسرة الذين جتمعـوا يف غرفـة بالـدور             . الطريقة يف حالة مرتل أسرة جحا     
  . احلادي عشرانظر الفصل. السفلي من مرتهلم حبي الزيتون
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لتقارير الصحفية دقيقة لكنها تالحـظ      وال تستطيع البعثة أن تؤكد إن كانت هذه ا          -٥٢٥
، إن  ثانيـاً . ، الترحيب بإدخال حتسينات يف هذا الشأن عند املمارسـة الفعليـة           أوالً. أمرين

التغيريات، إن كانت قد أُوردت على حنو صحيح، تعاجل فيما يبدو املسائل اليت مت التطـرق                
 شكل مـن األشـكال يف       وهي مسائل ما كان من املمكن توقعها بأي       . إليها يف هذا الفرع   

ومع الترحيب بالتحسينات   . الظروف اليت أحاطت بالفترة اليت وجهت فيها إنذارات بالفعل        
اليت أُدخلت يف هذه احلالة، فإهنا تشري فيما يبدو أيضا إىل أن الظروف كانت تسمح على حنو          

  .شبه مؤكد بتوجيه إنذارات أفضل مما كان عليه احلال

  يةاالستنتاجات القانون  -٦  
يتناول الفصل الرابع من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف مسألة التـدابري              -٥٢٦

ُتبـذل عنايـة متواصـلة يف إدارة    "على أن ) ١(٥٧وتنص املادة . الوقائية اليت ينبغي اختاذها 
  ."العمليات العسكرية من أجل تفادي السكان املدنيني واألشخاص واألعيان املدنية

يوجه إنذار مسبق وبوسـائل جمديـة يف حالـة          "على أن   ) ج)(٢(٥٧ادة  وتنص امل   -٥٢٧
  ."اهلجمات اليت قد متس السكان املدنيني ما مل حتل الظروف دون ذلك

ـ . )٣٦٤(وترى البعثة أن كال احلكمني يعد من قواعد القانون الدويل العريف            -٥٢٨ افة ـإض
ـ      ذلك، تعترب إسرائيل نفسها فيما يبدو مقيدة بااللتزام          إىل  اًـبتوجيه إنـذارات فعالـة وفق

  .للقانون العريف
وينبغي لتحديد ما إذا كانت الظروف تسمح بتوجيه إنذار أن يكون يف إطار حماولة                -٥٢٩

لالمتثال بنية حسنة لواجب ضمين يتمثل يف تقليل حجم الوفيات واإلصابات بني املـدنيني              
ئيسي على تطبيق القاعدة يف حالـة       وينحصر القيد الر  . واألضرار اليت تلحق باألهداف املدنية    

وجيب تطبيـق مبـدأ     . إهدار امليزة العسكرية املتمثلة يف عنصر املفاجأة بسبب توجيه اإلنذار         
 ويصبح السؤال هو إن كانت اإلصـابات أو       . التناسب نفسه هنا كما يف احلاالت األخرى      

ر إليهم تفوق بكـثري     األضرار اليت ستلحق مبدنيني أو بأهداف مدنية يف حالة عدم توجيه إنذا           
ورمبا كانت هنـاك حـاالت      . امليزة اليت ستتحقق من جراء عنصر املفاجأة يف عملية بعينها         

  .أخرى يتعذر فيها ببساطة توجيه إنذار
وتفهم البعثة من ذلك أنـه      . على أن يكون اإلنذار فعاال    ) ج)(٢(٥٧وتنص املادة     -٥٣٠

 للخطر من جراء اهلجوم املزمـع، وأن  جيب أن يصل إىل األشخاص الذين يرجح أن يتعرضوا   
 لالستجابة لإلنذار، ويشرح هلم بوضوح ما جيب عليهم فعلـه لتجنـب              كافياً مينحهم وقتاً 

__________ 

مبدأ االحتياطات اليت ينبغي اختاذهـا يف       ) ١(٥٧ ملا ذكرته جلنة الصليب األمحر الدولية، تدون املادة          وفقاً ) ٣٦٤(
 العريف ُتطبق يف حـاالت الـرتاع املـسلح       قاعدة يف القانون الدويل   هي  ) ٢(٥٧حاالت اهلجوم، واملادة    

  .٦٢ و٥١، الصفحتان القانون اإلنساين الدويل العريف. الدولية وغري الدولية
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وجيب أن يكون اإلنذار أيضا واضحاً كي ال يتشكك املدنيون          . الضرر، وأن يكون موثوقا به    
لـى املكـان الـذي      وجيب أن تنص اإلنذارات بقدر اإلمكان ع      . يف أنه موجه بالفعل إليهم    

ويعين اإلنذار املوثوق به    . سيتضرر، واألماكن اليت ميكن أن يلجأ إليها املدنيون طلبا للسالمة         
 أن املدنيني جيب أال خيامرهم أدىن شك يف أنه سيتم تنفيذه، نظرا ألن أي إنذار كـاذب أو                 

  . للخطرخدعة ميكن أن يقوض يف املستقبل مصداقية اإلنذارات، مما يعرض حياة املدنيني

  املكاملات اهلاتفية العامة املسجلة سلفاً  )أ(  
تفتقد  فيما يتعلق بالطبيعة العامة لبعض الرسائل اهلاتفية املسجلة سلفا، ترى البعثة أهنا         -٥٣١

وال يوجد تقريبا فارق من حيـث       . إىل املصداقية والوضوح وختلق جوا من اخلوف والبلبلة       
الرسـائل   ومتيل البعثة إىل االعتقاد بأن    . نشورات غري احملددة  اجلوهر، بني الرسائل اهلاتفية وامل    

  .املسجلة سلفا واليت حتمل معلومات عامة ال تعد فعالة بصفة عامة

  الطلقات التحذيرية على األسطح  )ب(  
 جيب أن ُيفهم على أنه إنـذار يف حـد           "طرق األسطح "تشك البعثة فيما إذا كان        -٥٣٢
 ية واسعة النطاق تتضمن هجمات جويـة، ال ميكـن أن          ففي سياق عملية عسكر   . )٣٦٥(ذاته

ُيتوقع من املدنيني أن يعرفوا إن كان االنفجار الصغري هو إنذار هلجوم وشيك أو جزء مـن                 
 وفيما يتعلق حبادثة مرتل الصوافريي املذكورة آنفا، ال ميكن للبعثة أن جتـزم إن       . هجوم فعلي 

توجيه  هي تشري إىل أنه، لو كان الغرض منه       و. كان هذا الصاروخ قُصد به اإلنذار أم القتل       
  .طلقة حتذيرية، فإنه يصبح من قبيل االستهتار املطلق

وهذا يعين أنه ال حيتاج من      . والشرط القانوين لإلنذار الفعال يتمثل يف كيفية توجيهه         -٥٣٣
 وتقنية استخدام متفجرات صغرية إلرهاب املـدنيني كـي     . املدنيني إىل ختمني مغزى اإلنذار    

ـ                ة ـيغادروا منازهلم، ميكن أن تسبب، حىت لو كان الغرض منها هو اإلنذار، رعبـا وبلبل
  .للمدنيني املتضررين

 وال متلك البعثة معلومات كافية لتقييم مدى دقة ادعاء احلكومة اإلسـرائيلية بـأن               -٥٣٤
 املنـشورات أو  (أسلوب الطلقات التحذيرية استخدم فقط عندما مل تؤت إنذارات سـابقة            

وإن كان مل يتضح يف العديد مـن        . مثارها) نذارات عن طريق اإلذاعة أو املكاملات اهلاتفية      اإل
. احلاالت ملاذا مل جتر مكاملات أخرى إن كان قد تيسر االتصال بسكان املنـزل مـن قبـل             

وتالحظ البعثة أن مجيع اإلنذارات ُوجهت يف حاالت كان قد استقر فيها الرأي فيما يبـدو                
وإن كان هناك خيار بـني  . يشون يف املنـزل مدنيون أو معظمهم من املدنيني     على أن من يع   

إجراء مكاملة أخرى أو إطالق صاروخ خفيف حيمل معه خطرا كبريا على حيـاة هـؤالء                
__________ 

تالحظ البعثة موقفا مماثال أوردته منظمة دياكونيا يف تقريرها عن عملية الرصاص املصبوب الذي صـدر                 ) ٣٦٥(
  . وتتفق معها٩، صفحة ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠يف 



A/HRC/12/48 

163 GE.09-15864 

املدنيني، فإنه مل يقر يف وجدان البعثة أنه مل يكن من اجملدي إجراء مكاملة أخرى للتأكيد على                 
  .أن الغارة أصبحت وشيكة

حيث . ، وبغض النظر عن اخلوف والغموض، فإن هناك مسألة اخلطر احملدق          وأخرياً  -٥٣٥
  .)ج)(٢( ٥٧ترفض البعثة أن اهلجوم، أيا كانت حمدوديته، ميكن اعتباره إنذارا فعاال يف إطار املادة 

  املنشورات  )ج(  
غـادرة  تفتقر املنشورات واإلنذارات املوجهة عن طريق اإلذاعة اليت تطالب الناس مب            -٥٣٦

فال ميكن للناس   : منازهلم والتوجه إىل مراكز املدينة يف أغلب األحيان إىل التحديد والوضوح          
 التأكد من أن هذه اإلنذارات موجهة إليهم بالذات، حيث إهنا ختاطب بقدر اإلمكان كـل              

ألهنا ، كما أهنا ال خترب الناس باملوعد الذي يتعني عليهم فيه مغادرة منازهلم نظرا شخص تقريباً 
وعالوة على ذلك، ففي الظـروف      .  ما تنطوي على إشارة إىل موعد وقوع اهلجمات        نادراً

اليت أوجدهتا القوات املسلحة اإلسرائيلية، ال ميكن أن يتوقع من السكان ألسـباب منطقيـة               
 اهلروب إىل أماكن تبدو أقل أمنا بناء على إنذارات غري حمددة من هـذا القبيـل، ومـن مث                  

أهنـا   عثة هذه اإلنذارات أكثر األساليب املمكنة فعالية يف مثل تلك الظروف، كما      تعترب الب  ال
  .تشك بالفعل يف فعالية العديد منها

  االستنتاجات  -٧  
إذ تالحظ البعثة البيانات اليت تشري إىل اجلهود امللحوظة اليت بذلتها القوات املسلحة               -٥٣٧

 إن د املطروح أمام البعثة يف هذه املرحلة هـو اإلسرائيلية لتوجيه إنذارات، يظل السؤال الوحي    
كان ميكن اعتبار األنواع املختلفة من اإلنذارات اليت وجهت على درجة كافية من الفعاليـة               

  ).ج)(٢(٥٧يف تلك الظروف مبا يشكل امتثاال للمادة 
ت وتقبل البعثة أن اإلنذارات اليت وجهتها القوات املسلحة اإلسرائيلية يف بعض احلاال            -٥٣٨

 من الناس على الفرار واالبتعاد عن طريق اخلطر خالل اهلجوم الربي، لكـن              شجعت أعداداً 
  .ذلك ال يكفي العتبارها فعالة بصفة عامة

وترى البعثة أن بعض املنشورات اليت احتوت على إنذارات حمددة، مثل املنشورات              -٥٣٩
بيد أن البعثة تعتـرب     . ارها فعالة اليت تقول إسرائيل إهنا ُوزعت يف رفح والشجاعية، ميكن اعتب         

أن الرسائل العامة اليت تطلب من الناس املغادرة أيا كانت مواقعهم والتوجه إىل مراكز املدينة،         
  .يف الظروف اخلاصة بتلك احلملة العسكرية، مل حتقق احلد األدىن من الفعالية

 لكنها   فعاالً  وجهت إنذاراً  وتنظر البعثة إىل بعض املكاملات اهلاتفية احملددة باعتبارها         -٥٤٠
وهي ال تستطيع بدون    .  مكاملة ١٦٥ ٠٠٠تتعامل حبذر مع عدد املكاملات اليت أجريت وهو         

معلومات حمددة معرفة عدد املكاملات احملددة منها، وال ميكنها أن حتكم إىل أي مدى ميكـن                
  .اعتبار تلك اجلهود فعالة
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ق صواريخ على املنازل أو فوق أسطحها وال ترى البعثة أنه ميكن وصف طريقة إطال     -٥٤١
فإهنا ممارسة خطرية وتشكل يف حـد  . بأهنا من قبيل اإلنذار، ناهيك عن اعتبارها إنذارا فعاال       

  .ذاهتا نوعا من اهلجوم وليس إنذاراً
 بعدة حوادث حققت فيها، وتعرض خالهلا املدنيون للقتـل          والبعثة على علم أيضاً     -٥٤٢
ء واملعاملة املهينة من جانب اجلنود اإلسرائيليني، أثناء هـروهبم مـن            األذى ولقوا االزدرا   أو

وينبغي تقييم فعاليـة اإلنـذارات يف ضـوء         . أماكن صدر بشأهنا شكل من أشكال اإلنذار      
الظروف العامة السائدة ورؤية املدنيني املعنيني للظروف اليت ستوضع يف االعتبار عند حتديـد         

  .استجابتهم لإلنذار

  ع األونروا يف مدينة غزةجمم  -باء   
وقد تعرض  . يقع جممع املكاتب امليدانية لألونروا يف جنوب منطقة الرمال مبدينة غزة            -٥٤٣

 إىل قصف مستمر من جانـب القـوات         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٥اجملمع صبيحة يوم    
وأصابت ثالث قذائف شديدة االنفجار وسبع قذائف حتتـوي علـى           . املسلحة اإلسرائيلية 

لفوسفور األبيض، على األقل، منطقة الورشة واملخازن باجملمع، مما سبب أضـرارا فادحـة              ا
وانفجرت مخس قذائف، من بينها القـذائف الـثالث شـديدة           . نتيجة اشتعال النريان فيها   

. وأمكن العثور على قذيفتني كاملتني حتتويان على الفوسفور األبـيض         . االنفجار يف اجملمع  
.  قذائف إضافية حتتوي على الفوسفور األبيض، لكنها مل تكن مكتملة           على مخس  وُعثر أيضاً 

 ع، إن ـورية يف اجملم  ـنشرت هذه القذائف اخلمس كميات كبرية من الشظايا الفوسف         وقد
وأصابت ثالث قذائف على األقل مركز غـزة للتـدريب          . يكن كل ما فيها من شظايا      مل

 مدين حيتمـون  ٧٠٠ و٦٠٠يتراوح بني وكان عدد . وأحلقت إصابات طفيفة بأحد العاملني 
وأصابت القذائف املتبقية املنطقة اليت يقع هبا مستودع الوقود والورشة          . باجملمع وقت اهلجوم  

  .وما حوهلا
وقد تفقدت البعثة املوقع، وأجرت مقابالت مع عدد من األشخاص الذين كـانوا               -٥٤٤

فصلة أعدها مكتب األونـروا      على مواد مكتوبة م    واطلعت أيضاً . موجودين يف ذلك الوقت   
ووجهت البعثة أسئلة كذلك إىل حكومة إسـرائيل        . بشأن التحقيقات اليت أجراها يف احلادثة     

بشأن استخدام ذخائر الفوسفور األبيض لقصف جممع األونروا واملزايا العسكرية املباشرة اليت            
  . ردميكن جنيها من خالل هذا االستخدام يف تلك الظروف، لكنها مل تتلق أي

ولن تكرر البعثة هنا تفاصيل اهلجوم كلها، واليت وردت على حنو دقيق يف عدد من                 -٥٤٥
بيد أهنا ستنضم إىل آخرين يف اإلشارة إىل شجاعة اثنني من العـاملني             . )٣٦٦(التقارير األخرى 

__________ 

منها على سبيل املثال، موجز تقرير األمني العام عن جملس مقر األمم املتحدة للتحقيق يف بعض احلـوادث                   ) ٣٦٦(
ينـاير  / كانون الثـاين   ١٩ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧قعت يف قطاع غزة يف الفترة من        اليت و 
 Rain Of fire: Israel's Unlawful Use of White(، وتقارير منظمـة رصـد حقـوق اإلنـسان     ٢٠٠٩
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يف التعامل على وجه اخلصوص مع مادة الفوسفور األبيض اليت وجدت على مقربة شـديدة               
ولو كان مستودع الوقود انفجر لتسبب . رات من الوقود املخزون يف الصهاريج  من آالف اللت  

ورمبا حالت اإلجراءات الفورية والشجاعة اليت      . يف خسائر يف األرواح وأضرار ال حصر هلا       
اختذها هذان الشخصان، مع ما انطوى عليه ذلك من خماطر شخصية شـديدة دون وقـوع          

  . أن حتظى جهودمها بالعرفانكارثة ذات أبعاد هائلة، ولذا ينبغي
ويف تلك احلالة على وجه اخلصوص، انصب اهتمام البعثة على ما كانـت تعرفـه                 -٥٤٦

القوات املسلحة اإلسرائيلية يف ذلك الوقت، واخلطوات اليت كان ميكن اختاذها للحـد مـن               
  .املخاطر الشديدة على حياة املدنيني، وملاذا مل تتخذ تلك اخلطوات

  باشرالسياق امل  -١  
وتعرضت مناطق تل اهلوا وجنوب     . يناير/ كانون الثاين  ١٤استمر القصف منذ ليلة       -٥٤٧

وصبيحة . وحدث قصف بالقرب من جممع األونروا عدة مرات خالل الليل         . الرمال للهجوم 
يناير، صدرت التعليمات للعاملني يف جممع األونروا بالبقاء يف الداخل          / كانون الثاين  ١٥يوم  

  .نبقدر اإلمكا

  املخاطر  -٢  
ويضم املـستودع   . يضم جممع األونروا، ضمن أشياء أخرى، مستودعا كبريا للوقود          -٥٤٨

.  لتر من الوقود   ١٢٠ ٠٠٠جزءا للتخزين حتت األرض، كان به يف ذلك احلني ما يقرب من             
وإضافة إىل  .  لتر من الوقود   ٤٩ ٠٠٠وكانت صهاريج الوقود املوجودة فوق األرض حتمل        

الواضح واملباشر املتمثل يف اندالع النريان يف تلك الظروف، يضم اجملمع أيـضا             ذلك اخلطر   
  .خمزونا كبريا من اإلمدادات الطبية واألغذية واملالبس والبطاطني يف املخازن

 مدين كانوا حيتمون    ٧٠٠ و ٦٠٠وتشري التقديرات املتحفظة إىل أن ما يتراوح بني           -٥٤٩
  .باجملمع يف ذلك الوقت

إن اخلطر الرئيسي والفوري كان يتمثل يف إمكانية اندالع حريق هائل نتيجـة             لذا ف   -٥٥٠
اشتعال الوقود املوجود على مقربة شديدة من املوقع الذي جلأ إليه مئات املدنيني يف استجابة               

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣مباشرة إلنذارات إسرائيلية صدرت يف 

  الغارات  -٣  
لعيان الذين أجرت معهم مقابالت بشأن هذا احلادث يتمتعون      تعترب البعثة أن شهود ا      -٥٥١

وتوصلت البعثة، بعد التحليل املتأين للمعلومات اليت تلقتها، إىل النتائج          . باملوثوقية واملصداقية 
  .التالية بدرجة عالية من اليقني

__________ 

Phosphorus Gaza (March 2009), pp.41ff (   ومنظمة العفـو الدوليـة)Israel/Gaza: Operation “Cast 

Lead”: 22 days of death and destruction (London 2009) p.31.  
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سقطت اثنتان منها على مركز غزة      .  أصابت اجملمع ثالث قذائف شديدة االنفجار       -٥٥٢
وسقطت سبع قذائف حتتوي على الفوسفور      . تدريب، وسقطت الثالثة يف مرآب السيارات     لل

وتناثرت شظايا تلك القذائف سواء بالكامل      . األبيض بالكامل أو أجزاء كبرية منها يف اجملمع       
وانفجرت إحدى القذائف، اليت شاهدها موظف دويل كبري        . أو أجزاء كبرية منها يف اجملمع     

يف اخلدمة العسكرية النشطة، عند ارتطامها باألرض أو على مسافة قريبة           قضى أعواما عديدة    
  . منهاجداً
وسقطت قذيفة واحدة شديدة االنفجار يف فناء مركز غزة للتدريب، وشاهدها اثنان   -٥٥٣

  .على األقل من احلراس، وأحدثت حفرة
ني كبريين  وسقطت قذيفتان شديدتا االنفجار على سطح مبىن تعليمي، وأحدثتا ثقب           -٥٥٤

  .يف السطح، وتناثرت الشظايا يف مجيع األحناء
  .وأصابت قذيفة حتتوي على الفوسفور األبيض مبىن قسم املشاريع واللوجستيات  -٥٥٥
وأصابت قذيفة حتتوي على الفوسفور األبيض مؤخرة إحدى املركبات يف خمزن قطع         -٥٥٦

ويعتقـد أن هـذه   . طة مرتفعـة الغيار، حيث اخترقت جدارا يقع يف اجلانب اجلنويب من نق         
  .القذيفة تسببت يف إضرام النار يف منطقة الورشة

واخترقت قذيفة حتتوي على الفوسفور األبيض أو جزء كبري منها سورا من األسالك        -٥٥٧
الشائكة عند احلد اجلنويب للمجمع بالقرب من منطقة قطع الغيار والورشة، مما أحلق أضراراً              

  .بإحدى املركبات هناك
  .وسقطت قذيفة حتتوي على الفوسفور األبيض يف الورشة، واستقرت يف األسفلت  -٥٥٨
فوسفور األبيض أو جزء كبري منها سـطح        ـلى ال ـوي ع ـة حتت ـواخترقت قذيف   -٥٥٩

  .عنرب الدهانات
وأصابت قذيفة حتتوي على الفوسفور األبيض أو جزء كبري منها غطاء حفرة تقـع                -٥٦٠

  .غرية لتخزين األغذيةعلى مقربة من مستودعات ص
  .وسقطت قذيفة حتتوي على الفوسفور األبيض بالقرب من مولد على أرض خرسانية  -٥٦١
ووقع سبع من عشر هجمات على منطقة مساحتها أصغر من مساحة ملعب لكـرة            -٥٦٢
تزيد مساحة املنطقة كلها، مبا فيها املنطقة اليت تعرضت للهجمات الثالث األخرى             وال. قدم

  .ستهدفت مركز غزة للتدريب أو على مقربة منه، على مساحة ملعبني لكرة القدمواليت ا
وال ميكن حتديد الوقت الذي وقعت فيه كل هجمة على وجه الدقة، لكنها وقعـت      -٥٦٣

  . ظهرا١٢ً صباحا و٨مجيعها يف الفترة ما بني 
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  الرسائل والردود  -٤  
جلهة املناظرة إلدارة األمم املتحـدة      بغرض التواصل مع السلطات اإلسرائيلية، فإن ا        -٥٦٤

لشؤون السالمة واألمن هي منسق أنشطة احلكومة يف األراضي، وهي وحدة تابعة لـوزارة              
ويف غزة، تضطلع إدارة التنسيق واالتصال الواقعة يف اجلانب اإلسـرائيلي           . الدفاع اإلسرائيلية 

. طة احلكومـة يف األراضـي     من معرب إيريز بأنشطة االتصال والتنسيق اليومية مع منسق أنش         
وإدارة التنسيق هي وحدة عسكرية مسؤولة عن تنسيق الدخول إىل قطاع غزة واخلروج منه              

وكانت إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة . فيما يتعلق بتيسري االحتياجات املدنية واإلنسانية   
 األراضـي مـن     واألمن تقوم يف ذلك الوقت بانتظام بالتنسيق مع منسق أنشطة احلكومة يف           

  .خالل إدارة التنسيق واالتصال
يناير، كانـت إدارة    / كانون الثاين  ٢ديسمرب وحىت   / كانون األول  ٢٧ من   واعتباراً  -٥٦٥

إدارة التنسيق  /شؤون السالمة واألمن جتري اتصاالت مع منسق أنشطة احلكومة يف األراضي          
 أمساء الضباط اإلسرائيليني الذين     والبعثة لديها . واالتصال عن طريق اهلاتف والربيد اإللكتروين     

وخالل املرحلة الثانية من الرتاع، ازداد تـدخل        . أجريت واستمرت معهم تلك االتصاالت    
وأضـيف  . منسق أنشطة احلكومة يف األراضي، وأضيف أشخاص آخرون إىل قوته العاملـة           

  .موظفا اتصال جديدان إىل األشخاص الذين كانوا موجودين من قبل
كثر القوائم مشوال اليت تتضمن البيانات ذات الصلة إىل منـسق أنـشطة             وقُدمت أ   -٥٦٦

، مبا يف ذلك منـشآت األمـم        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٤إدارة التنسيق واالتصال يف     /احلكومة
إدارة التنسيق واالتصال /يناير، مت تزويد منسق أنشطة احلكومة     / كانون الثاين  ٢٩ويف  . املتحدة

كاتب األمم املتحدة وأماكن إقامـة املـوظفني الـدوليني          بقائمة مستكملة بأرقام هواتف م    
وخالل العمليات العسكرية، كانت إدارة شـؤون       . ومالجئ الطوارئ احملتملة واحملددة سلفا    

السالمة واألمن على اتصال شبه يومي لتقدمي معلومات مفصلة عن أرقام هواتـف مالجـئ    
  .ى البيان اخلاص بتلك الرسائلواطلعت البعثة عل. الطوارئ ذات الصلة ومراكز التوزيع

ويف اليوم املذكور، أجرت إدارة شؤون السالمة واألمن سبع مكاملات هاتفية مـع               -٥٦٧
 ١٥/٨إدارة التنسيق واالتصال، وذلك ما بني الـساعة         /نظرائها لدى منسق أنشطة احلكومة    

الـنريان  وتناولت تلك املكاملات على سبيل املثال مدى قرب         .  بعد الظهر  ٤٥/١٣ و صباحاً
اإلسرائيلية واألضرار اليت حلقت مبنشآت األونروا، وطلبات بتوجيه النريان بعيدا أو سحبها،            

  .والتنسيق من أجل نقل صهاريج الوقود
، ال يبـدو أن منـسق أنـشطة          صـباحاً  ١٥/٨ورغم أن املكاملات بدأت الساعة        -٥٦٨

اء اتصاالت بالكتيبـة ذات     إدارة التنسيق واالتصال قد متكن من التأكيد على إجر        /احلكومة
  .الصلة حىت الساعة احلادية عشرة وست دقائق صباحاً
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وتبني املعلومات األخرى اليت توفرت للبعثة أن نائب مدير عمليات األونروا الـذي               -٥٦٩
وتلقى . كان يف القدس يف ذلك الوقت أجرى عدة مكاملات مع مسؤولني إسرائيليني بارزين            

حا من جون جينغ مدير عمليات األونروا يبلغه فيهـا بالقـصف            مكاملة الساعة التاسعة صبا   
الدائر بالقرب من اجملمع، ونصحه بأن يطالب بوقف القصف عن طريق االتـصال مبركـز               

وأجـرى مـا    . ل أبيب ـالتنسيق للشؤون اإلنسانية التابع للقوات املسلحة اإلسرائيلية يف ت        
 عن أعضاء مكتب منـسق أنـشطة         مكاملة مع رئيس املركز أو مساعده، فضال       ٢٦جمموعه  
وتلقى تطمينات عدة مرات من رئيس املركز بأن القصف         . إدارة التنسيق واالتصال  /احلكومة

قد توقف، لكن كان واضحا عندما نقل هذه الرسالة إىل غزة أن القصف كـان ال يـزال                  
ـ    . مستمرا ذين وحذر نائب املدير من اخلطر املباشر احملدق مبستودع الوقود وباألشـخاص ال

  .جلأوا إىل اجملمع

  األسلحة املستخدمة  -٥  
يشري حتليل للقذائف اليت استخدمت يف الغارات على جممع األونروا بوضوح إىل أن               -٥٧٠

سبع قذائف على األقل كانت حتمل مادة الفوسفور األبيض، منها ثالث مكتملـة، وأربـع               
 أن مجيع القذائف أطلقـت      ويشري اخلرباء العسكريون إىل   . أصابت أجزاء كبرية منها اجملمع    

  . ملم١٥٥على األرجح من مدفع هاويتزر عيار 
وأوضح اخلرباء العسكريون يف األونروا على وجه التحديد أن ثالثة صواريخ أخرى              -٥٧١

  .كانت حتمل قذائف شديدة االنفجار

  الرد اإلسرائيلي  -٦  
ود باراك أن اهلجوم كان يناير، ذكر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيه/ كانون الثاين١٥يف   -٥٧٢

حتدث   واعتذر عنه، وفقا ملا ذكره األمني العام لألمم املتحدة، الذي كان قد            "خطأ جسيما "
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي يف اليوم نفسه       . إليه يف وقت سابق خالل اجتماع يف تل أبيب        

اية وحنن نعتـذر    مؤسفة للغ جاءت   من ذلك املكان، لكن العواقب       هومجنا أننا   صحيح متاماً "
وأدىل وزير الرفاه واخلدمات االجتماعية اإلسرائيلي بعد ذلك ببيانات قال فيهـا إن             . "عنها

إطالقا للنار استهدف قوات إسرائيلية من مواقع جماورة، وأضاف أن شظايا نتجت عن الرد              
  .)٣٦٧(على النريان أصابت جممع األونروا وأضرمت احلريق

ء موجز لنتائج التحقيقات اليت أجرهتا القوات املـسلحة         أبريل، جا / نيسان ٢٢ويف    -٥٧٣
  :اإلسرائيلية على النحو التايل

__________ 

)٣٦٧ ( http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1232292898771&pagename=jpArticle%2FShowFull.  
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أقامت قوات الدفاع اإلسرائيلية ساترا من الدخان حلماية قـوة الـدبابات              
العاملة يف احلي من األفرقة املضادة للدبابات التابعة حلماس واليت رابطت على مقربة             

من الساتر الدخاين هـو حجـب الرؤيـة عـن           وكان اهلدف   . من مقر األونروا  
وتبني املعلومات اليت تلقتها قوات الدفاع اإلسرائيلية أن الساتر الدخاين          . اإلرهابيني

ساعد يف محاية القوة وحال دون إطالق نريان مضادة للدبابات على حنو دقيق ضد              
فة كبرية  وقد أطلقت قذائف الدخان على منطقة تبعد مبسا       . قوات الدفاع اإلسرائيلية  

. عن مقر األونروا، ومل يكن اهلدف منها هو إحلاق أضرار باألشخاص أو املمتلكات            
بيد أن أجزاء من قذائف الدخان أصابت فيما يبدو خمزنا يقع داخل املقر مما تسبب               

  .يف إضرام النريان
. وأثناء احلادثة، اّدعي أيضا أن قذيفة متفجرة أو شظية أصابت مقر األونروا         
تحقيقات أن قذائف أو أجزاء منها أطلقت على أهداف عسكرية داخـل            وبينت ال 

  .منطقة القتال
ويعد الضرر الذي حلق مبقر األونروا خالل القتال يف حي تل اهلوا نتيجـة                

مؤسفة لنوع احلروب اليت جتر محاس قوات الدفاع اإلسرائيلية إليها، مبـا يف ذلـك            
وهي . جبوار مرافق تابعة ملنظمات دولية    االقتتال يف املناطق احلضرية من قطاع غزة و       

  .نتائج ال ميكن التنبؤ هبا
ومع ذلك، فإن من الواضح أن القوات اإلسرائيلية مل تقصد، يف أي مرحلة،             

فقد صدرت األوامر للقوات، بعد الـشكاوى الـيت         . قصف مرافق األمم املتحدة   
بوقـف إطـالق    تقدمت هبا األمم املتحدة من أن قذيفة متفجرة أصابت مقراهتا،           

وبعد تلقي تقـارير عـن انـدالع الـنريان يف     . القذائف املتفجرة يف املنطقة املعنية   
ومت تنسيق دخول سيارات اإلطفـاء      . املستودع، توقف إطالق النار متاما يف املنطقة      

  .)٣٦٨(إىل املنطقة مع قوات الدفاع اإلسرائيلية من أجل املساعدة يف إمخاد احلرائق
 بـشأن   ٢٠٠٩يوليـه   / اإلسرائيلية، يف تقريرها الصادر يف متوز      وأوضحت احلكومة   -٥٧٤

إقامة "وراء إطالق قذائف الفوسفور األبيض هو        "السبب األساسي "العمليات العسكرية، أن    
ساتر دخاين حلماية القوات اإلسرائيلية من األفرقة املضادة للدبابات التابعة حلماس واليت تعمل         

  :مضى التقرير يؤكدو. "على مقربة من مقر األونروا
عملت قوات الدفاع اإلسرائيلية على اإلبقاء على مسافة آمنة تبلـغ عـدة               

ورغم اإلبقاء على   . مئات من األمتار عن املناطق احلساسة مبا يف ذلك جممع األونروا          
املسافة اآلمنة، سقطت بعض الشرائح وغريها من مكونات القذائف فيما يبدو داخل        

__________ 

)٣٦٨ ( http://dover.idf.il/IDF/English/opcast/postop/press/2202.htm.  
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ومل تكن قوات الدفاع اإلسرائيلية تتوقـع هـذه    . ائح يف اهلواء  اجملمع بعد تناثر الشر   
  .)٣٦٩(النتيجة وال تقصدها

 أهنـا   أوالً. والبعثة لديها عدد من املالحظات عن استنتاجات احلكومة اإلسـرائيلية           -٥٧٥
. تتوخ احلذر، أو قللت يف الواقع من أمهية عرض طبيعة الغارات على اجملمـع وحجمهـا                مل
وسقطت ثالث قذائف شديدة االنفجار وانفجرت داخل اجملمـع؛        : اتوقعت عشر غار   لقد

وأفرغت سبع قذائف حتتوي على الفوسفور األبيض حمتوياهتا بالكامل أو جزء كـبري منـها               
واملـسألة  . داخل مساحة حمدودة للغاية حتيط مبناطق ذات حساسية خاصة يف جممع األونروا           

 أو أجزاء من القذائف سقطت داخل اجملمـع،         تتعلق بعدد حمدود من الشرائح أو الشظايا       ال
لكن املهم هو التأكيد على أننا نتعامل مع قـذائف          . فقد انفجرت قذائف يف أماكن أخرى     

  . انفجرت أو أفرغت محولتها داخل اجملمع يف مناطق ُتخزن فيها مواد خطرة
 .متوقعـة  مقـصودة وال   ينبغي النظر حبذر إىل االدعاء القائل بأن هذه النتيجة مل تكن             ثانياً  -٥٧٦

شرائح سقطت   وتؤكد البعثة مبدئيا أن النتيجة اليت حتتاج إىل النظر فيها ال تتعلق بأجزاء وال             
ومن الصعب تقبـل أن     . داخل اجملمع، ولكن بعشر قذائف سقطت وانفجرت داخل اجملمع        

  .القوات املسلحة اإلسرائيلية مل تقدر تلك النتائج ومل تتنبأ هبا
أي  التابعون للجيش اإلسرائيلي الذين يستخدمون الفوسفور األبيض أو       فاألشخاص    -٥٧٧

قذائف للمدفعية، يكونون على درجة عالية من التدريب على العمل يف ظروف بالغة التعقيد              
وعليهم أن يلموا بالنقطة    . من أجل حتديد اهلدف، من بينها سرعة الرياح واملنحنيات األرضية         

 اليت ميكن أن تعترض إصابة اهلدف وغريها من العوامل البيئية           اليت يصوبون عليها، والعقبات   
 أن القائمني على القصف الذين توصلوا إىل ومن الواضح أيضاً. الضرورية لكفالة فعالية الغارة   

  . ضرورة حتديد مسافة آمنة، ال بد أن وجود منشآت األونروا كان حاضرا يف أذهاهنم
لى درجة عالية من التدريب على املـسألة        ويصبح السؤال هو كيف ملتخصصني ع       -٥٧٨

املعقدة املتعلقة باستخدام املدفعية، ويدركون وجود موقع بالغ احلساسية، أن يقصفوا هـذا             
  .املوقع عشر مرات وهم حياولون جتنبه كما يبدو

وتأكدت شكوك البعثة يف كون النتيجة مل تكن متوقعة بسبب سلـسلة املكاملـات                -٥٧٩
 / كانون الثاين١٥مسؤولو األونروا إجراءها منذ الساعة الثامنة من صباح يوم اهلاتفية اليت بدأ 

وقد أجريت هذه املكاملـات مـع      . يناير مع عدد من املسؤولني ليشرحوا هلم بدقة ما حيدث         
إدارة التنسيق واالتـصال    /األشخاص املناسبني لدى منسق أنشطة احلكومة يف األرض احملتلة        

ززهتا كذلك عدة مكاملات أجراها نائب مدير األونروا مع كبـار           نتيجة للتنسيق املسبق، وع   
  .املسؤولني العسكريني اإلسرائيليني يف تل أبيب

__________ 

  .٣٤٦ و ٣٤٤ الفقرتان "...عملية غزة " ) ٣٦٩(
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وأُبلغ املسؤولون العسكريون اإلسرائيليون على وجه اخلصوص بأن قذائف سقطت            -٥٨٠
  .داخل اجملمع، يف سلسلة املكاملات اهلاتفية اليت أجراها مسؤولو األونروا

 يف األونروا اتصل بـرئيس مركـز         كبرياً عثة لديها معلومات تفيد بأن مسؤوالً     والب  -٥٨١
وأجـرى  . تنسيق الشؤون اإلنسانية يف تل أبيب وبعدد من مرؤوسيه املباشرين عدة مـرات            

 مع القوات املسلحة اإلسرائيلية      صباحاً ٣١/١٠املسؤول مكاملة على وجه اخلصوص الساعة       
. ض سقطت داخل اجملمع مما أضرم الـنريان يف املـستودع          إليضاح أن مادة الفوسفور األبي    

ولإليضاح، يعين هذا أن قنوات االتصال كانت       . وأبلغته تل أبيب بأن إطالق النار قد توقف       
 صباحا على األكثر بني تل أبيب وبني املسؤولني امليدانيني عن           ٣٠/١٠مفتوحة حىت الساعة    

رورة بصورة مباشرة، لكنها تكفي لتلقـي       إطالق القذائف يف مدينة غزة، وإن مل يكن بالض        
  .تقارير عما حيدث من جانب القوات اإلسرائيلية على األرض

 صباحا أن مخس قذائف حتتوي على       ٣٠/١٠والحظ موظفو جممع األونروا الساعة        -٥٨٢
 ٤٠/١٠وأجرى مسؤول األونروا الـساعة  . الفوسفور األبيض أفرغت حمتوياهتا داخل اجملمع    

آخر مع تل أبيب يشرح فيه بالتحديد أن االستهداف يقترب مـن الورشـة،              اتصاال مباشرا   
وأشار على وجه اخلـصوص إىل  . ويطلب من القوات املسلحة اإلسرائيلية التوقف على الفور   

  .النريان أن املطلوب هو وقف إطالق النار لفترة زمنية متواصلة تسمح للعاملني بالسيطرة على
 خـالل  ١٧/١١ اجملمع املسؤول الكبري نفسه يف الـساعة         وأبلغ موظفو األونروا يف     -٥٨٣

  ."خالل الدقائق العشر األخرية"مكاملة هاتفية بأن قذيفتني أخريني سقطتا 
، ٥٣/١١وذكر مسؤول األونروا الكبري يف مكاملة هاتفية أخرى أجريت الـساعة              -٥٨٤

. تفر وغري مقبول  ملنسق االتصال يف مكتب منسق شؤون األراضي أن إطالق النار عمل ال يغ            
وأشار إىل أن جهودا تبذل منذ التاسعة والنصف صباحا لوقف إطالق النار، وأن األونـروا               
أُبلغت يف عدة مكاملات بأنه قد صدرت أوامر بوقف إطالق النار من مستويات رفيعة، غـري   

وأشار مسؤول األونروا إىل أنه من غري املفهوم، يف ظل وجود هذا احلجم مـن               . أنه استمر 
عمليات الرصد ومعلومات نظام حتديد املواقع اجلغرافية، أن تتعرض املواقع األكثر حـساسية             

  .يف اجملمع لضربات متكررة
ورفضت البعثة يف مجيع األحوال تأكيد القوات املسلحة اإلسرائيلية أنـه مل يكـن                -٥٨٥

. لية مبا حيـدث   فقد أُبلغت القوات املسلحة اإلسرائي    . متوقعا أن تسقط القذائف داخل اجملمع     
وتبني ردود القوات املسلحة اإلسرائيلية يف تل أبيب ويف مكتب          . ومل يعد مطلوبا منها توقعه    

وتشري . منسق شؤون األراضي على حنو واضح أهنم كانوا يدركون طبيعة وحجم ما حيدث            
  .ردودهم على وجه اخلصوص إىل أن األوامر صدرت بوقف إطالق النار
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  تخلصة من الوقائع واالستنتاجات القانونيةاالستنتاجات املس  -٧  
ترى البعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية كانت لديها مجيع املعلومـات الالزمـة               -٥٨٦

لتقدير حجم اخلطر الذي سينتج عن إطالقها النار على منشآت األونروا، ال سيما مستودع              
 لوقف إطالق النار على مقربة وقيل إن أوامر صدرت   . الوقود، وعلى املدنيني املتجمعني هناك    

  .من مباين األونروا
ويستشهد تقرير للحكومة اإلسرائيلية مبقطع أقرته من التقرير املقدم إىل املدعي العام              -٥٨٧

للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بشأن قصف منظمة حلف مشـال األطلـسي             
 نظرت البعثة أيضاً يف هذا التقرير، وهو        وقد. ١٩٩٨جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية يف عام      

  :يقول فيما يتعلق مبسألة التعمد
ال سيما اهلجمات املوجهـة     (إن اهلجمات غري املوجهة ألهداف عسكرية         

واهلجمات اليت تسبب خسائر غري متناسبة يف أرواح املدنيني         ) ضد السكان املدنيني  
 مـن  ٣ مشروع مبوجب املادة أو ممتلكاهتم ميكن أن تشكل فعال إجراميا هلجوم غري        

ويتمثـل الـشق   . النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة    
ولتحديد مـدى تـوفر القـصد       . اجلنائي يف النية أو االستهتار وليس جمرد اإلمهال       

أن يوضع يف االعتبار أن القادة الذين يتخذون قرارا بـشأن اهلجـوم           اجلنائي، جيب 
  :ات التاليةعليهم الواجب

بذل كافة اجلهود املمكنة للتحقق من أن األهداف اليت سـُتهاجم             )أ(  
  عسكرية؛ هي أهداف

اختاذ كافة االحتياطات املمكنة عند اختيار األساليب والوسـائل           )ب(  
احلربية هبدف جتنب أو احلد، يف مجيع األحوال، من اخلـسائر العرضـية يف أرواح               

  املدنيني أو ممتلكاهتم؛
اإلحجام عن شن هجمات ُيتوقع أن تسبب خسائر غري متناسبة يف           )ج(  

  .)٣٧٠(أرواح املدنيني أو ممتلكاهتم
وتوافق البعثة على أن هذا املقطع يعكس على حنو سليم طبيعة التعمـد املطلـوب                 -٥٨٨

  .وواجبات القائد يف هذا الصدد
اريخ مـضادة   وحىت لو كانت القوات املسلحة اإلسرائيلية قد تعرضت إلطالق صو           -٥٨٩

جانب مجاعات مسلحة فلسطينية يف ذلك الوقت، تبني مجيع املعلومـات           للدبابات عليها من  
املشار إليها آنفاً أن القادة املعنيني مل يتخذوا كافة االحتياطات املمكنة عند اختيار األساليب              

__________ 

  .٢٨ الفقرة "...نهائي املقدم إىل املدعى التقرير ال" ) ٣٧٠(



A/HRC/12/48 

173 GE.09-15864 

اهتم أو احلـد    والوسائل احلربية هبدف جتنب اخلسائر غري املتعمدة يف أرواح املدنيني أو ممتلك           
  .منها، على أي حال من األحوال

فاحلقيقـة أن األحـداث     . وال حتاول البعثة التشكيك بأثر رجعي يف قرارات القادة          -٥٩٠
ويف تلك الظروف، مل تواجـه القـوات        . املعنية استمرت على مدى حوايل ثالث ساعات      

يه بأي مواد تتوافر لديها     املسلحة اإلسرائيلية بأي إطالق مفاجئ للنريان كان يتعني أن ترد عل          
وإذا كانوا قد واجهوا صواريخ مضادة للدبابات، فمن الصعب تصور أهنـم  . يف ذلك الوقت 

  .مل يكونوا على علم بذلك قبلها بفترة معقولة
يتنام  وتشري البيانات اليت أدىل هبا للبعثة موظفون دوليون كبار يف األونروا إىل أنه مل               -٥٩١

وتالحظ . مستمر للنريان يف ذلك الوقت من أي من املناطق اجملاورة         إىل علمهم وجود إطالق     
ينـاير  /كانون الثاين  ١٥البعثة أن البيانات الرمسية اليت أدىل هبا رئيس الوزراء اإلسرائيلي يف            

أشارت على حنو مؤكد متاما إىل حدوث إطالق نار من جانب اجلماعات املسلحة الفلسطينية 
 وقد قيل فيما بعد عكس ذلك، وصححت البيانات للقول بأن        .)٣٧١(من داخل جممع األونروا   

وترى البعثة ضـرورة    . )٣٧٢(اجلماعات املسلحة احتلت مواقع قريبة من اجملمع لكنها خارجه        
تسجيل أن االدعاءات األولية كانت غري صحيحة، وهو األمر الذي أصبح مقبوال على هـذا    

  .النحو اآلن من جانب اإلسرائيليني
عثة إىل أن القادة اإلسرائيليني كانوا على علم مبوقـع مبـاين األونـروا              وختلص الب   -٥٩٢

وباملخطط العام للمجمع، ال سيما أكثر املناطق حساسية، وبوجه خاص مستودع الوقـود،             
  .قبل أن يبدأ القصف يف حوايل الثامنة صباحا

ينية على  وحىت إذا صدقنا موقف احلكومة اإلسرائيلية من اجلماعات املسلحة الفلسط           -٥٩٣
ِعالته، ختلص البعثة إىل أنه نظرا للخطر الذي يهدد على حنو واضح حياة عدة مئـات مـن                  
املدنيني وممتلكاهتم يف حالة استخدام الفوسفور األبيض عند خط إطالق النار هذا، فإن املزية              
املكتسبة من استخدام الفوسفور األبيض حلجب دبابات القوات املسلحة اإلسـرائيلية عـن             

  .ريان املضادة للدبابات اليت تطلقها مجاعات املعارضة املسلحة ال ميكن أن تعد متناسبةالن
وقد استمرت القوات املسلحة اإلسرائيلية، بعد اطالعها متاماً ليس علـى املخـاطر               -٥٩٤

فحسب، بل وعلى العواقب الفعلية لعملها هذا، يف اتباع املسلك ذاته حتديداً والذي ترتـب               
__________ 

ذكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أوملرت لألمني العام لألمم املتحدة أن القوات قصفت املبىن ردا على                 ) ٣٧١(
لقد هومجـت   "إطالق محاس النار من داخل املبىن، لكنه قال إن ذلك ما كان جيب أن حيدث مع ذلك،                  

صحيح متاما أننا هومجنا من هـذا  "، حسبما قال أوملرت،   "ء الرد قاسيا   وجا ،القوات اإلسرائيلية من هناك   
: انظـر .  حـسبما أضـاف أوملـرت      " وحنن نعتذر عنـها    ،املكان، لكن العواقب كانت مؤسفة للغاية     

http//www.gmardian.co.uk/world/2009/jan/15/Israel-gazaoffemsive-truc-talks ــصادر ، وأوردت م
  .عديدة نفس املقولة

  .٣٤٧ الفقرة ،"...لية غزة عم" ) ٣٧٢(
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ويعكس هذا املسلك، يف رأي البعثة، جتاهال يتسم . يد من القذائف على اجملمععليه إطالق مز
باالستهتار للعواقب املترتبة على وسيلة بعينها يف مكافحة النريان املضادة للـدبابات والـيت              

ويزيد قرار االستمرار يف استخدام الوسـيلة  . تدعي السلطات اإلسرائيلية أهنا كانت تواجهها     
فهو حيرم موظفي األونروا    . ام بتلك املعلومات من تعقيد هذا املوقف املستهتر       نفسها بعد اإلمل  
السيطرة على النريان اليت أُضرمت واليت أدت إىل خسائر مباليني الـدوالرات   من القدرة على 

كما أهنا عرضت للخطر حياة حوايل سبعمائة نفس، من بينهم موظفـون            . كان ميكن جتنبها  
  .جملمعومدنيون كانوا حيتمون با

ومن مث ختلص البعثة، على أساس املعلومات اليت تلقتها ويف ظل عدم وجود دليـل                 -٥٩٥
موثوق به ينفي ما حدث، إىل أن القوات املسلحة اإلسرائيلية انتهكت متطلبـات القـانون               
اإلنساين الدويل باختاذ مجيع االحتياطات املمكنة عند اختيار الوسائل وأساليب اهلجوم بغيـة             

 خسائر غري مقصودة يف أرواح املدنيني، وإيقاع إصابات هبـم وإحلـاق الـضرر               جتنب أي 
من الربوتوكـول األول  ) ٢)(أ)(٢(٥٧مبمتلكاهتم واحلد من ذلك، على حنو ما ورد يف املادة    

  .اإلضايف التفاقيات جنيف

  مستشفى القدس، تل اهلوا، مدينة غزة  -جيم   
وهو يتألف من ثالثة مبـان      . ر الفلسطينية يتبع مستشفى القدس مجعية اهلالل األمح       -٥٩٦

 مواجهة للغرب قبالة البحر وحيتل ناصية شارع جامعة الدول العربية وشـارع األبـراج يف              
ويتألف أقرب املباين للناصية من سبعة طوابق وهو يستخدم بالدرجة األوىل           . منطقة تل اهلوا  

 حمفوظات مجعية اهلالل األمحر وحيوي جمموعة هائلة من. ألغراض إدارية وثقافية وليست طبية
ويضم املبىن األوسط قسما لعالج مصايب احلوادث والطوارئ فضال عن مكاتب           . الفلسطينية

أما املبىن األبعد عن الناصية فهو املبىن الطيب الرئيسي الذي حيوي غرف العمليات يف              . أخرى
يقع خمـزن سـيارات     وعلى بعد مائيت متر ناحية الشرق يف شارع األبراج          . الطابق السفلي 

وقد حلقت هبذه املباين كلها خسائر فادحة خالل        . اإلسعاف التابعة للهالل األمحر الفلسطيين    
، والذي مشـل اسـتخدام      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٥القصف اإلسرائيلي الذي وقع يوم      

  مريضاً يف املستشفى   ٥٠وقد عّرضت اهلجمات حياة املوظفني وأكثر من        . الفوسفور األبيض 
  .ومل يصدر أي إنذار قبل أي من هذه اهلجمات. للخطر
وقد التقت البعثة بعدد من العاملني يف املستشفى يف ست مناسبات منفصلة، ثالث               -٥٩٧

ومشلت زيارتان مطولتان للموقع تفقد مباين املستشفى، ولـيس         . منها خالل زيارات للموقع   
ضرر الذي حلق باملبىن الـسكين      ذلك فحسب وإمنا أيضا خمزن سيارات اإلسعاف أيضا، وال        

املطل على الشارع نفسه واملنطقة املواجهة للمستشفى لتقييم الضرر الناجم عـن القتـال يف      
وأجريت ثالث مقابالت مطولة مع أحد األطباء على حنو منفـرد، وأجريـت             . تلك املنطقة 

طبـاء علـى    مقابلة أخرى مع طبيبني معا، وأجريت مقابلتان مجاعيتان مع أربعة مث مخسة أ            
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وتلقت البعثة أيضا جمموعة كبرية من الصور ولقطات الفيديو الرقمي لألحداث اليت            . التوايل
ووجهت كذلك أسئلة إىل حكومة إسرائيل بشأن اسـتخدام ذخـائر          . وقعت يف ذلك اليوم   

الفوسفور األبيض ضد مستشفى القدس واملزية العسكرية املباشرة املبتغاة من وراء اسـتخدام       
  .ادة يف تلك الظروف، لكنها مل تتلق أي ردهذه امل
ويشغل األطباء الذين حتدثت إليهم البعثة مجيعاً مناصب عليا، لكنهم أيضا شـهدوا               -٥٩٨

وقد تأثرت البعثة مبوضـوعيتهم واإلحـساس       . األحداث اليت وقعت على مدار ذلك اليوم      
ضى واملصابني الذين جلأوا الصادق باألمل الذي أبداه عدد منهم لعدم قدرهتم على مساعدة املر        

وعلى مدار ذلك اليوم، واجه العديد من العاملني، من بينهم أطباء،  . إىل املستشفى أو محايتهم   
خماطر مجة من أجل وقف انتشار النريان، مبا يف ذلك من خالل حماولة إزالة شرائح الفوسفور                

صفة خاصة، شجاعة   وأظهر أحد األطباء، ب   . على مقربة من مستودعات الديزل     األبيض من 
غادر املستشفى وقاد سيارة إسعاف أثناء القصف املدفعي يف حماولة لنقل فتاة      ملحوظة، حيث 

 عمرها إىل مستشفى الشفاء لتلقي عالج ألنه مل يعد قادرا علـى تـوفريه يف               يف الثامنة من  
الظروف وبعد نقل الفتاة إىل هناك قاد السيارة عائدا إىل املستشفى يف ظل             . مستشفى القدس 

  .نفسها ليواصل املساعدة يف جهود مكافحة النريان

  الوقائع  -١  
ديـسمرب، ُدّمـر مـبىن      / كانون األول  ٢٧عندما بدأ اهلجوم اجلوي اإلسرائيلي يف         -٥٩٩

. حكومي مواجه للمبىن اإلداري ملستشفى القدس يقع يف شارع األبراج تدمرياً شبه كامـل             
تجاز اجملرمني وما زال ُيشار إليه من جانب السكان وكان املبىن ُيستخدم من قبل كمركز الح

احملليني على هذا النحو رغم أنه أصبح ُيستخدم مؤخراً ألغراض أخرى، مـن بينـها إدارة                
. ديسمرب/ كانون األول  ٢٧وأفادت التقارير بأن املبىن نفسه قُصف عدة مرات بعد          . اجلمارك

  .وقع قد ُدّمر متاماً، كان امل٢٠٠٩يونيه /وعند زيارة البعثة يف حزيران
ويقع مقابل مستشفى القدس يف شارع جامعة الدول العربية مبىن آخـر تـستأجره             -٦٠٠

واليوم مل يعد يتبقى من املبىن سـوى الـدور          .  كسجلّ عمومي  احلكومة وُيستخدم أساساً  
ويشري شهود العيان إىل أن األدوار العليا ُدمرت، بسبب نـريان املدفعيـة علـى               . األرضي
  .يناير/ كانون الثاين٧ و٦ح، فيما بني األرج
وأشار ثالثة من كبار األطباء يف املستشفى واثنان من السكان يف شارع األبراج إىل                -٦٠١

يناير على  / كانون الثاين  ٦ إىل   ٣أن عدداً من الدبابات كان ُيرابط يف وقت ما يف الفترة من             
ن رؤيتها من خمزن سـيارات      بعد عدة مئات من األمتار شرقي مستشفى القدس، وكان ميك         

يناير، حدث قصف مدفعي شـديد      / كانون الثاين  ٨ و ٧ و ٦ و ٥وعلى مدار أيام    . اإلسعاف
، ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨ويف  . لعدد من املباين السكنية املدنية الواقعة يف شارع األبراج        

 وزوج ابنتـه    وقُتلت زوجته . قصفت شقة الدكتور جابر أبو النجا، الواقعة يف الدور السابع         
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وشطر االنفجار زوجته إىل    . على الفور، حيث كانوا جيلسون يف شرفة الشقة يتناولون فطائر         
وأُصيبت ابنته إحسان إصـابة بالغـة   . نصفني، كما ألقى بزوج ابنته من الشرفة إىل الشارع        

السفري الـسابق ملنظمـة      والدكتور جابر أبو النجا هو    . وُنقلت إىل مستشفى القدس للعالج    
  .)٣٧٣(لتحرير الفلسطينية لدى السنغال، وهو أحد ساسة فتح املعروفنيا

يناير، كانت املنطقة الواقعة جنويب مستـشفى القـدس         / كانون الثاين  ١٥وحبلول    -٦٠٢
وتعرضت . قد ُدمرت متاماً أو بدرجة كبرية للغاية      ) مبىن اجلمارك والسجل العمومي   (مباشرة  

  .راج هلجوم شديد بنريان املدفعيةاملنطقة الشرقية املطلة على شارع األب
 قد جتمعوا أيـضاً يف    ) عدة مئات (وحبلول هذا الوقت، كان عدد كبري من املدنيني           -٦٠٣

  .مباين املستشفى طلباً للسالمة
يناير بدأت القوات املسلحة اإلسرائيلية يف إطالق وابل        / كانون الثاين  ١٤ومساء يوم     -٦٠٤

ويف . ينـاير / كانون الثاين  ١٥ة، استمر حىت صباح يوم      مكثف من نريان املدفعية على املنطق     
الفترة من الثامنة إىل التاسعة صباحاً، كان األطباء يف املبىن الرئيسي يف قاعـة االجتماعـات                

ورأوا شرائح الفوسفور األبيض مـشتعلة      . الرئيسية عندما سقطت قذائف على جانيب املبىن      
وحطمـت  . بالنجاح إلبعاد تلك الشرائح   بالقرب من خزان للديزل، وُبذلت جهود كُللت        

ويف الوقت نفسه تقريباً، أصبح واضحاً أن املبىن اإلداري         . االنفجارات األولية نوافذ املكتب   
ويضم مبىن املستشفى اجملاور كمية كبرية من األخشاب        . الواقع على الناصية قد قصف أيضاً     

أحد الشهود كيف عمل موظفو     ووصف  . بني مكوناته، لذا كان خطر انتشار النريان هائالً       
املستشفى، مبن فيهم كبار األطباء، على أن حيطموا بأيديهم اجلسر اخلشيب الذي يربط املـبىن        

  .اإلداري مببىن املستشفى ملنع انتشار النريان
وبعد فترة قصرية من االنفجارات األولية ورؤية النريان، اخترقت قذيفة مدفع دبابة              -٦٠٥

ويتكون هذا اجلزء من املبىن مـن صـفائح حديديـة         . فى من اخللف  املبىن األوسط للمستش  
واخترقت القذيفـة حينـذاك     . مموجة، وميكن بسهولة تبني النقطة اليت دخلت منها القذيفة        

وقد ُدمرت الصيدلية متاما من     . اجلدار الداخلي اخلرساين للمستشفى والذي تقع به الصيدلية       
 بقوله إنه رأى من خالل الفتحـات الـيت          ووصف أحد شهود العيان ما حدث     . جراء ذلك 

 متر يف ٤٠٠حدثت يف صفائح احلديد املموج، دبابة على الطريق بني املبنيني على بعد حوايل      
ورغم أنه ال يستطيع احلكم إن كانت هذه الدبابة هي اليت قصفت املستـشفى              . اجتاه الشرق 

  .لقنبلةعلى حنو مباشر، فقد كانت تقف على خط مستقيم مع نقطة دخول ا

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه /متوز ٤مقابلة مع الدكتور جابر أبو النجا،  ) ٣٧٣(
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ومل يتسن للمستشفى طوال اليوم تقدمي املساعدة لقوات الدفاع املدين أو غريها من               -٦٠٦
وكان العاملون يف املستشفى مشغولني متاماً من جراء ذلك يف          . أشكال الدعم ملكافحة النريان   

  .مهمة إنقاذ املباين وتأمني سالمة املرضى
لظهر تقريباً تنسيق إخالء املستـشفى مـن        ومل يتيسر حىت الساعة الرابعة من بعد ا         -٦٠٧

املرضى مبساعدة مجعية اهلالل األمحر الفلسطينية، اليت أوضحت لدى وصوهلا أهنا لن تتمكن             
وقد ُنقل األشخاص الذين مل يتم إجالؤهم يف        . من القيام هبذه العملية سوى مرة واحدة فقط       
  .تلك الفترة إىل غرف العمليات باملستشفى

ساعة الثامنة مساء، اندلعت النريان مرة أخرى مما أحلق خـسائر فادحـة             وحوايل ال   -٦٠٨
وتقرر نتيجة لذلك القيام بعملية إجالء كاملة للمرضى املتـبقني          . باملبىن الرئيسي للمستشفى  

ويف تلك الفترة قام أحد كبـار       . فضالً عن عدد من السكان احملليني الذين الذوا باملستشفى        
مثانية أعوام أصابتها رصاصة يف الفك، وكانت حالتها خطرية، إىل          األطباء بنقل طفلة عمرها     

وقال إنه شعر حينئذ بوجود إطالق كثيف جـدا         . مستشفى الشفاء حيث توفيت فيما بعد     
للنريان يف املنطقة، وكانت هناك فيما يبدو حماوالت الستهداف سيارة اإلسـعاف مباشـرة              

  .إلطالق النار على مقربة منها أو
وقت نفسه، تعّرض خمزن سيارات اإلسعاف التابع جلمعيـة اهلـالل األمحـر            ويف ال   -٦٠٩

الفلسطينية والذي يقع على بعد مائيت متر إىل جهة الشرق بشارع األبراج، خلسائر جسيمة،              
ورأت البعثة أيضا حطام ثالث سيارات إسعاف تابعـة         . حيث ُدمر متاما أحد املباين الرئيسية     

اثنتان منـها دهـستهما     . ينية كانت تقف عند مدخل املخزن     جلمعية اهلالل األمحر الفلسط   
وتبدو على سيارة اإلسعاف الثالثة عالمات قـصف        . الدبابات دون أن تشتعل فيهما النريان     

  .مباشر يف املقدمة حتت زجاج السيارة بصاروخ ما مما أدى إىل اشتعال النريان فيها
  ذلك ضياع الـسجالت يف املـبىن       وكان الدمار الذي حلق مبباين املستشفى، مبا يف         -٦١٠

  .املرضى اإلداري وخمزن سيارات اإلسعاف، هائالً، وكذلك كانت املخاطر اليت هددت سالمة
وتفقدت البعثة عددا من القذائف اليت مجعها العاملون يف املستشفى، واستعرضـت              -٦١١

  .شريط فيديو الُتقط يف ذلك الوقت فضالً عن الصور الثابتة

  سرائيلياملوقف اإل  -٢  
مل تذكر السلطات اإلسرائيلية حادثة مستشفى القدس بالتحديد يف نتائج التحقيقات             -٦١٢

  .)٣٧٤(٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٢اليت أجرهتا يف 

__________ 

. يتناول املرفق باء بعض االدعاءات املتعلقة باستخدام سيارات اإلسعاف، وليس اهلجوم على املستـشفى              ) ٣٧٤(
  .http://doveri.idf.il/IDF/English/Press+Releases/09/4/2202.htm انظر
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، نقلت احلكومة اإلسـرائيلية     )١٧٣الفقرة   (٢٠٠٩يوليه  /ويف تقريرها املؤرخ متوز     -٦١٣
  :مقتطفا من مقال ُنشر يف جملة نيوزويك

ادث اليت وقعت خالل احلرب، القصف الذي تعرضت لـه          من أسوأ احلو    
 ١٥مباين مجعية اهلالل األمحر الفلسطينية يف حي تل اهلوا بوسط مدينة غـزة يـوم                

يناير، والذي أعقبه قصف أصاب مستشفى القدس اجملاورة والتابعـة          /كانون الثاين 
ملستشفى  مريض كانوا با   ٥٠٠للجمعية؛ وقد أجربت النريان اليت اندلعت بعد ذلك         

وعندما سئل الدكتور خالد جودة مدير عام املستشفى إن كان هناك           . على إخالئها 
مسلحون أطلقوا النار من داخل املستشفى أو من مباين مجعية اهلالل األمحر، اختار             

ال أستطيع تأكيد إن كان أحد استخدم مباين مجعيـة اهلـالل            "كلماته بعناية فقال    
، لكنين أعلم   )بنيان التابعان للجمعية واملتامخان للمستشفى    ومها امل (األمحر الفلسطينية   

بيد أن طـالل صـفدي      . "مبا ال يدعو جماالً للشك أن أحدا مل يستخدم املستشفى         
املسؤول يف حزب الشعب الفلسطيين اليساري، واملقيم يف حي تل اهلوا اجملاور قال             

ويبدو أنه  . باملستشفىإن بعض رجال املقاومة كانوا يطلقون النار من مواقع حميطة           
. حتدث على هذا النحو من الالمباالة نظراً ألن لديه خصومة أكـرب مـع محـاس               

 أو كما قال زميله املسؤول يف حـزب الـشعب           "يتمكنوا من كسب املعركة    مل"
  .)٣٧٥("هنا كان من اخلطأ إعطاء إسرائيل الذريعة كي تأيت إىل": الفلسطيين وليد العوض

ائيلية مل تعلّق أبعد من ذلك على هذا اهلجوم بالتحديد، فقد           ورغم أن احلكومة اإلسر     
  .يبدو إىل تلك التعليقات لتربير غاراهتا على املستشفى واملنطقة احمليطة هبا استندت فيما

وتتفهم البعثة أن احلكومة اإلسرائيلية قد ترى أن االعتماد على تقارير الـصحفيني               -٦١٤
بيد . أكثر حياداً من االعتماد على معلوماهتا االستخباراتيةُيرجح أن يتم التعامل معها بوصفها 

 ٢٠٠٩يوليـه   /متوز أن البعثة ُدهشت من عدم وجود أي إشارة يف تقرير إسرائيل الصادر يف            
  .إىل وجود أعضاء من اجلماعات املسلحة يف املستشفى يف ذلك الوقت

  االستنتاجات املستخلصة من الوقائع  -٣  
 كـانون   ١٥بىن املستشفى واملبىن اإلداري تعرضا صباح يـوم         وجدت البعثة أن م     -٦١٥
يناير إىل قصف بعدد من القذائف اليت حتتوي على الفوسفور األبيض وبقذيفة واحـدة            /الثاين

وأدت النريان الناجتة عن تلك القذائف إىل حالـة مـن اهللـع             . على األقل شديدة االنفجار   
م بعملييت إجالء للمرضى يف ظـروف بالغـة         والفوضى بني املرضى واملصابني، تطلبت القيا     

 اخلطورة، مما تسبب يف خسائر مالية جسيمة نتيجة الضرر، ومما عّرض حياة عدة مئات مـن               
  .املدنيني من بينهم عاملون يف امليدان الطيب خلطر بالغ

__________ 

)٣٧٥ ( “Hamas and its discontents”, 20 January 2009.  
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وتالحظ البعثة أيضا أنه نتيجة للظروف املترتبة على اهلجوم، مل يتسن للمستـشفى               -٦١٦
ورغم احملاوالت البطولية إلنقاذها، فقـد      . رعاية الضرورية لفتاة يف الثامنة من عمرها      تقدمي ال 

وكانت الفتاة قد تعرضت إلطالق النار عليها من قبـل          . توفيت فيما بعد يف مستشفى آخر     
  .ووجدت البعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية مسؤولة عن موهتا. أحد القناصة اإلسرائيليني

تعلق مبسألة وجود اجلماعات املسلحة يف مباين املستشفى، ال توافق البعثـة            وفيما ي   -٦١٧
على أن شيئا مما ورد يف املقتطف املشار إليه أعاله واملأخوذ عن جملة نيوزويك يربر االستنتاج                

وكون الدكتور جودة حتدث علـى      . القائل بأن مجاعات مسلحة استخدمت مقر املستشفى      
 حدود علمه ال يعين افتراض أنه يعتقد أن اجلماعات املسلحة           حنو مؤكد عن مسائل تدخل يف     

وهو أمر ميكن أن يكون من قبيل التحوير        . كانت تستخدم أجزاء أخرى من مباين املستشفى      
وميكن أن تعين التعليقـات     . الصحفي، ويعد مبثابة وضع الكلمات على لسان الدكتور جودة        

رجال املقاومة كانوا يطلقون النار من مواقع       "ن  املنسوبة إىل الدكتور صفدي واليت قال فيها إ       
يف مواقع    إما أن هؤالء األشخاص كانوا داخل املستشفى يطلقون النار أو          "حميطة باملستشفى 

ومل يوضح الصحفي على وجه التحديد ماذا كـان         . ة منها ـها قريب ـخارج املستشفى لكن  
  .يعين بذلك

 أكثر من مثاين ساعات مـع كبـار         وخلصت البعثة اليت أجرت مقابالت استمرت       -٦١٨
وصغار العاملني، واليت سعت إىل التحقق من املسألة من آخرين، من بينهم صحفيون كـانوا              
يف املنطقة يف ذلك الوقت، إىل أنه من غري املرجح وجود أي مجاعات مسلحة داخل أي من                 

  .مباين املستشفى وقت اهلجوم
  أي وقت بأن الغارة أصبحت وشيكة، وأن  ووجدت البعثة أنه مل يصدر أي إنذار يف         -٦١٩

  .)٣٧٦(احلكومة اإلسرائيلية مل ُتشر يف أي وقت إىل صدور مثل هذا اإلنذار
وعند استعراض املشهد العام وقت الغارات على مستشفى الشفاء، ينبغي أن يوضع              -٦٢٠

يف االعتبار أن قدرا كبريا من الدمار كان قد حدث بالفعل وأن مبان هلـا صـلة واضـحة                   
وهكذا، كـان لـدى الـدبابات       . باحلكومة احمللية تعرضت للهجوم ولتدمري واسع النطاق      

وتالحـظ البعثـة    . اإلسرائيلية رؤية واضحة نسبيا للمنطقة الواقعة جنوب املستشفى مباشرة        
رت لعـدة   ـ أنه نتيجة للهجمات اليت استهدفت شارع األبراج بالدبابات واليت استم          أيضاً

ان هلـا   ـملحوظ حجم املقاومة من تلك املنطقة بالتحديد، إن ك        تضاءل بشكل    أيام، فقد 
  .وجود أساسا

__________ 

أبريـل  / نيـسان ٢٢أبرزت القوات املسلحة اإلسرائيلية، يف نتائج التحقيقات اليت أجرهتا واليت نشرت يف             ) ٣٧٦(
. يتعلق بتحقيقها يف االدعاءات املتعلقة بوقوع هجمات على خدمات طبية، أهنا وجهـت إنـذارات     فيما

. ومل تـرد أي إشـارة إىل مستـشفى القـدس          . بيةأحدمها بشأن سيارة إسعاف والثاين بشأن عيادة ط       
  .http://doveri.idf.il/IDF/English/Press+Releases/09/4/2202.htm انظر
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والبعثة على علم بالتقارير اليت أفادت بوجود مقاومة كبرية من جانب اجلماعـات               -٦٢١
وقد اُدعـي يف    . )٣٧٧(يناير/ كانون الثاين  ١٤املسلحة الفلسطينية يف منطقة تل اهلوا مساء يوم         

لقوات اإلسرائيلية دخلت مبان واقعة يف شارع األبراج مساء يوم          املعلومات اليت توفرت أن ا    
يناير واستخدمت دروعاً بشرية للتحقق من وجود مقاتلني مـن األعـداء            / كانون الثاين  ١٤
موقـع   ومل حتدد التقارير طبيعة وال نطاق وال      . مواد متفجرة لكنها مل جتد شيئا من ذلك        أو

ظ البعثة أنه بني املباين الواقعة مباشرة قبالـة مستـشفى   وتالح. املقاومة بالتحديد يف تل اهلوا 
الشفاء بشارع جامعة الدول العربية، ال توجد مؤشرات على خسائر حلقت بأي من املبـاين               
الواقعة على هذا اجلانب من الشارع، وإن ُوجدت فهي بالتأكيد ال ُتقارن حبجم اخلسائر اليت               

  .حلقت باملباين الواقعة يف شارع األبراج
 كـانون   ٢٧وتضع البعثة يف االعتبار اخلسائر اليت وقعت بالفعل يف الفتـرة مـن                -٦٢٢
يناير يف شارعي األبراج وجامعة الدول العربيـة، وعـدم    / كانون الثاين  ٨ديسمرب إىل   /األول

. وجود خسائر ظاهرة يف املباين الواقعة قبالة املستشفى مباشرة يف شارع جامعة الدول العربية             
املستشفى   االعتبار رؤية دبابة واحدة على األقل وقد ُوجه مدفعها مباشرة إىل           وتضع أيضا يف  

وتالحظ أيضا الرؤية املوثوق هبا     . نفسها، مع العلم بأهنا كانت حماطة مببان عالية من اجلانبني         
وتالحظ كذلك اخلسائر   . لطائرة إسرائيلية حتلق فوق املنطقة يف أوقات خمتلفة على مدار اليوم          

 اليت حلقت مبخزن سيارات اإلسعاف يف نفس وقت وقوع الغارات على املستشفى             اجلسيمة
  .والدهس غري املربر لسيارات اإلسعاف اليت كانت تقف خارج املخزن

ويف ضوء تلك االعتبارات، ترى البعثة أن مثة أسبابا منطقية لالعتقاد بأن املستشفى               -٦٢٣
اف نفسها، كانت هدفا هلجوم مباشـر        عن سيارات اإلسع   وخمزن سيارات اإلسعاف، فضالً   

من جانب القوات املسلحة اإلسرائيلية يف املنطقة يف ذلك الوقت، وأنـه ال ميكـن اعتبـار                 
  .املستشفى بأي حال من األحوال، هدفاً عسكرياً يف ذلك الوقت

  االستنتاجات القانونية  -٤  
 ي حال اهلجوم علـى     من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ال جيوز بأ         ١٨تنص املادة     -٦٢٤

  .املستشفيات املدنية، وعلى أطراف الرتاع احترامها ومحايتها يف مجيع األوقات
بعد توجيه إنذار هلا حيدد،       على أنه ال جيوز وقف احلماية عنها إال        ١٩وتنص املادة     -٦٢٥

  . إليه يف مجيع األحوال املناسبة، مهلة زمنية معقولة دون أن ُيلتفت

__________ 

الحظت البعثة رواية أحد شهود العيان بشأن استخدام القوات املسلحة اإلسرائيلية لدروع بـشرية يف                ) ٣٧٧(
. وجود إسرائيلي نشط للغاية علـى األرض  يناير، مما يشري إىل     / كانون الثاين  ١٤شارع األبراج مساء يوم     

، "٢٠٠٩أبريـل   /تقرير مـستكمل نيـسان    : االختباء وراء املدنيني  ". انظر مركز امليزان حلقوق اإلنسان    
  .٨الصفحة 
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ة غري املرجحة لوجود مجاعات مسلحة يف مباين املستشفى، مل ترد أي            وحىت يف احلال    -٦٢٦
وبناء . إشارة من جانب السلطات اإلسرائيلية بأن إنذارا ُوجه للمستشفى بأن هناك نية لضربه        

عليه ترى البعثة على أساس املعلومات اليت توفرت لديها أن القوات املـسلحة اإلسـرائيلية               
  .تفاقية جنيف الرابعة من ا١٩ و١٨انتهكت املادتني 

وبعد النظر يف املعلومات اليت توفرت للبعثة، فإهنا ترى أن النية كانت مبيتة لضرب                 -٦٢٧
املستشفى، كما يتبني على وجه اخلصوص من قذيفة املدفعية شديدة االنفجار اليت اخترقـت            

  .املستشفى من اخللف ودمرت الصيدلية
ضرب املستشفى علـى حنـو مباشـر، لكـن          وحىت لو قيل إنه مل تكن هناك نية ل          -٦٢٨

اجلماعات املسلحة الفلسطينية اختذت مواقع بالقرب من املستشفى، تظل القوات املـسلحة            
اإلسرائيلية ملزمة بكفالة أال يكون خطر القتل أو اإلصابة أو اخلسائر الـيت يتعـرض هلـا                 

 باملزية العـسكرية    األشخاص املوجودون يف املستشفى أو املستشفى نفسه مبالغا فيه مقارنة         
  .املتوخاة من مهامجة املستشفى

وإذ تضع البعثة يف االعتبار األسلحة املستخدمة، ال سيما استخدام الفوسفور األبيض       -٦٢٩
داخل املستشفى وحوله، والذي كانت القوات املسلحة اإلسرائيلية تعلم أنه مل يكن يعـاجل              

كل أيضا مالذا لعدة مئات من املـدنيني،        فقط أعدادا كبرية من اجلرحى واملصابني، لكنه يش       
فهي ترى، استنادا إىل مجيع املعلومات اليت توفرت لديها، أن القوات املسلحة اإلسـرائيلية،              

 مـن   ١٨باستهدافها املباشر للمستشفى وخمزن سيارات اإلسعاف، تكون قد انتهكت املادة           
يتعلق بالتناسب بني اخلسائر واملزايا اتفاقية جنيف الرابعة وانتهكت القانون الدويل العريف فيما         

  .العسكرية املتوخاة

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٦ و٥اهلجمات على مستشفى الوفاء يومي   -دال   
أجرت البعثة مقابالت مع ثالثة من كبار األطباء يف مستشفى الوفاء، أحدهم هـو                -٦٣٠

واستعرضـت  . ن هويتيهما الدكتور مخيس اإلسي، وطبيبني آخرين ال يرغبان يف اإلفصاح ع         
  . معلومات متاحة للعامة تتعلق بادعاءات خمتلفة بوقوع هجمات على املستشفىالبعثة أيضاً

، على  )شرق مدينة غزة  (ويقع مستشفى الوفاء يف اجلزء الشرقي من حي الشجاعية            -٦٣١
م ، وهو يقـد ١٩٩٦وقد أنشئ يف عام . مقربة شديدة من احلدود الشرقية بني إسرائيل وغزة  

والعديد . رعاية طويلة األجل لألشخاص الذين يعانون من إصابات بالرأس والعمود الفقري          
  . مريضا٥٠من املرضى مسنون، ويسع املستشفى أكثر من 

ثالثة (وهي من اجلنوب إىل الشمال املبىن اإلداري        . ويتألف املستشفى من ثالثة مبان      -٦٣٢
ومـبىن للمـسنني    ) دات، سـبعة طوابـق    غرف املرضى والعيا  (، ومباين املستشفى    )طوابق

  ).لالستقبال وإعادة التأهيل، ثالثة طوابق(
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  الوقائع  -١  
إذ أطلقت الـدبابات  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٦تعّرض املستشفى هلجوم شديد يوم        -٦٣٣

النريان على املستشفى واملنطقة احمليطة به، مما أحلق أضرارا بعدد كبري من غـرف املرضـى                
ويشري العاملون يف املستشفى إىل     . لحوظ يف مبىن الرعاية التأهيلية للمسنني     وتسبب يف تدمري م   

عدم وجود أي مجاعات مسلحة داخل املستشفى يف ذلك الوقت، لكنهم ال يستطيعون اجلزم              
  .إن كان هناك وجود مسلح خارجها

ورغم التقـارير   . وتعّرض املستشفى خالل العمليات العسكرية للهجوم مرة أخرى         -٦٣٤
. عالمية اليت أفادت بأن إنذارا ُوجه، ينفي العاملون يف املستشفى أهنم تلقوا أي إنذار حمدد              اإل

وكانت قد أُسقطت على املنطقة منشورات حتمل إشارات عامة إىل معاقبة مـن يـدعمون               
 من اإلنذارات عرب اهلاتف يف صورة رسائل مسجلة سلفا           عدداً وتلقى املستشفى أيضاً  . محاس

ارة حمددة إىل أن املستشفى نفسه سيكون هدفا للهجوم، ناهيك عن وجود            لكن دون أي إش   
وأشار أحد األطباء إىل أن املستـشفى كـان         . أي إشارة إىل توقيت وقوع مثل هذا اهلجوم       
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧ منذ يتلقى أربع رسائل تقريبا من هذا النوع يومياً

ملستشفى هلجوم مدفعي مكثف، وكان من بني يناير، تعرض ا/ كانون الثاين٥ي ـوف  -٦٣٥
وأشار أطباء كبار إىل تلقي إنذارات عـرب        . ما استخدم يف اهلجوم قذائف الفوسفور األبيض      

وكان آخر إنذار تلقاه املستشفى     . اهلاتف يف صورة رسائل عامة مسجلة سلفا خالل القصف        
 ٣٠/١٢يما بـني الـساعة      وف. يناير/ كانون الثاين  ٥الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم       

يناير، سقطت قذائف الفوسفور األبيض يف      / كانون الثاين  ٦ من يوم     تقريباً والواحدة صباحاً 
  .املنطقة احمليطة باملبىن اإلداري وعلى سطحه

  .وأحلق الفوسفور األبيض خسائر باملبىن اإلداري فقط، حيث دمر السطح  -٦٣٦
طباء أنه مل يكن هناك وجود ألي مقاومـة         وأكد شهود العيان الثالثة من كبار األ        -٦٣٧

لكنهم ال يستطيعون تأكيد أو نفي وجود مثل هـذه العناصـر            . ل املستشفى ـمسلحة داخ 
  .خارج املستشفى

 ١٦ وتعّرض املستشفى هلجوم آخر بنريان املدفعية يف الساعة الثانية من صباح يـوم              -٦٣٨
د، حيث تلقى املستشفى مرة أخرى      ، دون أن يوجه أي إنذار حمد      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

رسالة عامة مسجلة تقول إنه يتعني على األشخاص املوجودين يف مناطق احلدود املغـادرة،              
ويؤكد األطباء مرة أخرى أنه مل يكن هناك أي وجـود           . وهتدد بتدابري عقابية ملن يبقى منهم     

  .مسلح داخل املستشفى، لكنهم ال يستطيعون اجلزم مبا حيدث خارجه
وقد أحلق اهلجوم أضرارا مببىن املرضى املسنني يف الطابقني األرضي والثالث فـضال               -٦٣٩

  .وأحلق خسائر بالطابقني الثالث والرابع من املبىن املركزي للمستشفى. عن السطح
  . من املستشفى مترا٧٠ًوُيقدر األطباء أن الدبابات كانت على مسافة   -٦٤٠
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 ٥٥٠ ٠٠٠حبوايل  ) من جّراء اهلجومني  ( باملستشفى   وُتقدر قيمة اخلسائر اليت حلقت      -٦٤١
  .دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

أما فيما يتعلق بأسباب تعرض املستشفى لتلك اهلجمات، خيمن األطباء أن موقعـه               -٦٤٢
 تقول إن إسـرائيل     ةومثة سبب آخر يتعلق بشائع    . بالقرب من احلدود رمبا يكون سببا لذلك      

  .ف وهو أحد نشطاء محاس املعروفني، كان ُيعاجل داخل املستشفىتعتقد أن حممد الضي
 ملا ذكره أحد شهود العيان داخل املستشفى، فقد حاولت القوات املـسلحة             ووفقاً  -٦٤٣

ورغم أنه جنا مـن حماولـة       . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٢اإلسرائيلية قتل السيد حممد الضيف يوم       
. ض الشائعات، فقد ُبترت قدماه وأصبح كفيفا      االغتيال، فقد أصيب إصابة بالغة، ووفقا لبع      

  .ويبدو أن إسرائيل تعتقد أنه كان يتلقى بعض التأهيل والعالج الطيب يف مستشفى الوفاء
 على سبيل املثال أطلق القناصة اإلسرائيليون النار علـى          ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٥ويف    -٦٤٤

مي لباد وعمر حسن، وكالمها يبلغ عبد الكر(ممرضني داخل املستشفى أثناء تأدية عملهما ومها 
  .)٣٧٨(فأردومها قتيلني)  عاما٢١ًمن العمر 

  االستنتاجات املستخلصة من الوقائع  -٢  
تالحظ البعثة أن شهود العيان الثالثة الذين أجريت معهم مقابالت هم من كبـار                -٦٤٥

د أوضحوا عددا   وق. ووجدت البعثة أهنم يتمتعون باملوثوقية واملصداقية     . األطباء يف املستشفى  
من البيانات غري الدقيقة فيما يبدو اليت ظهرت يف تقارير صحفية، ال سيما ما يتعلق بطبيعـة                 

  .اإلنذارات اليت ُوجهت
 وترى البعثة أنه ال ميكن اعتبار اإلنذارات اليت وجهـت مبثابـة إنـذارات، وفقـاً                 -٦٤٦
تـشر إىل موعـد اهلجـوم       فهي مل تكن حمددة، ومل      .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ١٩ للمادة
  .املهلة املتاحة إلخالء املستشفى وال

 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣وفيما يتعلق بأسباب اهلجمات املتعددة على املستشفى يف األعوام            -٦٤٧
  .، فإن البعثة ليست يف وضع يسمح هلا بالتعليق٢٠٠٩و

  االستنتاجات القانونية  -٣  
بيض على مثل هذا املبىن وحوله،      وجدت البعثة أن خيار إطالق قذائف الفوسفور األ         -٦٤٨

حيث كان املرضى الذين يتلقون رعاية طويلة األجل ويعانون من إصابات خطرية يف موقف              
وتشعر البعثة بقلق خاص إزاء اهلجوم . ضعيف بصفة خاصة، أمر غري مقبول يف تلك الظروف

 كان وحىت لو . ةيناير من هذه املسافة القريب    / كانون الثاين  ١٦على املستشفى الذي وقع يوم      

__________ 

  .http://www.hrea.org/lists/hr_health_professionals/markup/msgooogg.htmlانظر  ) ٣٧٨(
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، كان  )وهو األمر الذي ال تستطيع البعثة تأكيده      (هناك نوع من املقاومة املسلحة يف املنطقة        
  .يتعني على القادة مراعاة مجيع الوقائع والظروف عند استخدام مثل هذه األسلحة

وتعترب البعثة استخدام الفوسفور األبيض يف منطقة كهذه نوعا من االستهتار وأمـرا               -٦٤٩
  .غري مربر فيما يتعلق باملزية العسكرية املتوخاة يف مثل هذه الظروف اخلاصة

وتعترب البعثة أن احلماية العامة املكفولة للمستشفيات ُتظهر احلاجة إىل إيالء اهتمـام           -٦٥٠
ويشري عدم توجيه إنذار كـاف يف       . دام هذه املواد اليت تتسم خبطورة خاصة      ـخاص الستخ 

 عدم النظر على حنو جاد إىل عواقب استخدام مثل هذه األسـلحة يف              دـرأي البعثة إىل تعم   
  .تلك الظروف

وتالحظ البعثة أن حالة مستشفى الوفاء تبني افتقار بعض أنواع اإلنذارات للفعاليـة             -٦٥١
وتشري املعلومات اليت تلقتها البعثة إىل نوع من التكرار والنظام الروتيين لإلنذارات الذي      . متاما

  .على اإلطالق احلقائق املتعلقة باملستشفىال يراعي 
وبناء عليه، ترى البعثة، استنادا إىل املعلومات اليت توفرت لديها، أن القوات املسلحة               -٦٥٢

 من اتفاقية جنيف الرابعة فضال عن القـانون الـدويل           ١٩ و ١٨اإلسرائيلية انتهكت املادتني    
  .وتوكول اإلضايف األولمن الرب) ج(و) ب)(٢(٥٧العريف كما ورد يف املادتني 

اهلجمات العشوائية اليت شنتها القوات املسلحة اإلسرائيلية وأدت إىل           - عاشراً  
  خسائر يف األرواح وإصابات يف صفوف املدنيني

  قيام القوات املسلحة اإلسرائيلية بقصف شارع الفاخورة  -ألف   
اون على األقل أطلقتها،    يناير، انفجرت أربع قنابل ه    / كانون الثاين  ٦بعد ظهر يوم      -٦٥٣

القوات املسلحة اإلسرائيلية، بالقرب من مفرق الفاخورة يف خميم جباليا مبنطقة الفـاخورة يف        
  .)٣٧٩(مشال غزة

فقد قُتل شقيقه   . وأجرت البعثة مقابلة مع السيد حممد فؤاد أبو عسكر ثالث مرات            -٦٥٤
 باألفراد الناجني مـن أسـرة       والتقت البعثة أيضا مرتني   . )٣٨٠(واثنـان من أبنائه يف اهلجوم    

__________ 

بـني أربـع وسـت       ابالت، حيث أكدوا سقوط ما    تفاوتت أقوال األشخاص الذين أُجريت معهم املق       ) ٣٧٩(
وميكن أن تكـون احلفـرة الـيت        . قدَّرت أهنا آثار سقوط قذائف هاون      ورأت البعثة بنفسها ما   . قذائف

حدثت يف احلديقة اجملاورة ملنـزل الديـب قد نتجت عن قذيفة هاون، لكن نظرا لطبيعة املنطقة احمليطة                
تـستطيع   تبعد البعثة إمكانية سقوط املزيد من القذائف لكنـها ال        تس وال. يسهل حتديد نوعية الشظايا    ال

 .التوصل إىل رأي قاطع يؤكد سقوط قذائف إضافية تفقُّد تلك املواقع أو
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وأجرت البعثة مقابالت مع أربعة رجال فقدوا أفرادا من أسرهم خالل اهلجوم،            . )٣٨١(الديب
ومبدير مكاتب األونروا اليت اسُتخدمت كمالذ للمدنيني، وبعدد من الصحفيني الذين غطـوا    

إىل منظمـات يف    إضافة إىل ذلك، اطلعت البعثة على عدد من البيانات اليت قُدمت            . احلادثة
ونظرت البعثة أيضا بقدر اإلمكان يف املعلومات اليت وفرهتا مصادر          . غزة يف شكل شهادات   

  .إسرائيلية عن مالبسات الغارة

احلقائق اليت أحاطت بالقصف بقذائف اهلاون الـذي قامـت بـه القـوات                -باء   
  اإلسرائيلية املسلحة

روا أبواب املدرسة االبتدائية يف شارع      ، فتحت األون  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٥يف    -٦٥٥
  .الفاخورة ليكون ملجأ للمدنيني اهلاربني من املناطق اليت دخلتها القوات املسلحة اإلسرائيلية

 يف املائـة  ٩٠فقال إن حوايل . وحتدثت البعثة مرتني مع مدير امللجأ عن إدارة املوقع   -٦٥٦
.  جباليا ومعظمهم من منطقة العطاطرة     من األشخاص الذين جلأوا إليه جاءوا من خارج خميم        

وأوضح أن امللجأ كان حيرسه رجال أمن عند املداخل وأن مجيع األشخاص الذين جلأوا إليه               
  .حيملوا أي أسلحة إىل داخل املكان مت تسجيلهم باالسم وتفتيشهم للتأكد من أهنم مل

على علم كامل بـأن     وأكدت األونروا للبعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية كانت           -٦٥٧
وتشري وثائق األونروا إىل    . ٢٠٠٥يناير  /انون الثاين ـك ٥املدرسة ُتستخدم كملجأ من يوم      

  . شخصا كانوا داخل امللجأ يف ذلك الوقت١ ٣٦٨أن 
 /كـانون الثـاين    ٦ ساعة من القصف الذي وقع بعد ظهر يوم          ١٦ل حوايل   ـوقب  -٦٥٨

يلية قد شنَّـت بالفعل غارة واحـدة علـى         ، كانت القوات املسلحة اإلسرائ    ٢٠٠٩ناير  ـي
كانون  ٦ من صباح يوم     ٤٥/١ويف حوايل الساعة    . األقل دمرت منـزل السيد أبو عسكر     

، تلقى السيد أبو عسكر مكاملة هاتفية شخصية من القـوات املـسلحة             ٢٠٠٩يناير  /الثاين
ـ             ـر يف غـارة    اإلسرائيلية تنصحه فيها بضرورة إخالء املنـزل هو وكل من فيه ألنه سيدمَّ

يكن املنـزل يأوي فقط أسرته الصغرية بل عددا آخر من أفراد العائلة، جمموعهم              ومل. جوية
وقد استجاب السيد أبو عسكر بسرعة، ومل يقم بإجالء أفراد عائلتـه            . شخصا ٤٠حوايل  

__________ 

. وقدم أيضا شهادته يف جلسات استماع عامة ُعقدت يف غـزة          . السيد أبو عسكر عضو يف حركة محاس       ) ٣٨٠(
) عمـل تطـوعي   (وهو مدير عام الشؤون الدينية      . ١٩٩٢وقد احُتجز بتهمة االنتماء إىل محاس يف عام         

وهو مسؤول عـن جلنـة      ). باململكة العربية السعودية  (وعضو يف جلنة احلوار، وينظم رحالت حج ملكة         
املتابعة التابعة حلماس يف مشال غزة اليت تضطلع بتسوية املنازعات بني محاس وغريها مـن اجلماعـات يف                  

درجة املاجستري يف التربية وُيعد حاليا لدرجة الدكتوراه يف اجلمهوريـة           وحيمل  . األرض الفلسطينية احملتلة  
 .وينفي ضلوعه يف أي أنشطة مسلحة. العربية السورية

 .قدم فردان من العائلة أيضا شهادتيهما يف اجللسات العامة اليت ُعقدت يف غـزة ) ٣٨١(
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ويؤكد الناجون مـن    . الكبرية فحسب، بل أخرب اجلريان أيضا بأن غارة على وشك أن تقع           
  .ديب بأن السيد أبو عسكر أبلغهم يف ذلك الوقت باملكاملة اليت تلقاهاأسرة ال
ذكره السيد أبو عـسكر       وفقا ملا  ١٦-إفوقُـصف املنـزل بصاروخ من طائرة        -٦٥٩

وبعد بضع ساعات، ويف حـوايل الـسادسة        . بعد حوايل سبع دقائق من املكاملة اليت تلقاها       
.  أسرته على أمل إخراج بعض قطـع األثـاث         صباحا، عاد إىل موقع املنـزل مع أفراٍد من       

يبدو خـالل الـساعات      وهناك الحظ أن عددا من املنازل األخرى يف املنطقة أصيبت فيما          
وعلى مدار ذلك اليوم، اختذ السيد أبو عسكر وأفراد من عائلتـه خطـوات       . األربع السابقة 

  .خمتلفة للتجهيز النتقال العائلة إىل منـزل مستأجر قريب
ن السيد أبو عسكر يف الشارع حوايل الساعة الرابعة مساًء عندما سقطت عدة             وكا  -٦٦٠

وأكد مدير  . شخصا يف الشارع يف ذلك الوقت      ١٥٠وهو يعتقد أنه كان مثة      . قذائف هاون 
وأصبح أكثر ازدحاما مـن املعتـاد       . امللجأ أن الشارع أمام املدرسة، غالبا ما يكون مزدمحا        

وكان بعض األقـارب يـأتون إىل       . لى املدرسة طلبا للملجأ   بسبب التدفق الكبري للسكان ع    
املدرسة لزيارة ذويهم الذين وصلوا مؤخرا وكان أشخاص جدد يصلون طلبا للملجأ منـهم              

  .من حيملون أمتعتهم على عربات جترها محيـر
وسقطت . وأشار شهود العيان إىل أن مجيع االنفجارات انتهت خالل حوايل دقيقتني  -٦٦١

ائف يف الساحة الواقعة خارج منـزل الديب مباشرة، واليت جتّمع فيهـا معظـم              إحدى القذ 
وأوضح أفراد العائلة الذين جنوا والذين التقت هبم البعثة أن تسعة أفـراد مـن               . أفراد العائلة 

وقام أفراد  . )٣٨٢(وفقـد زياد مسري الديب ساقيه من جراء االنفجار       . األسرة قتلوا على الفور   
ووصـلت  . وا واجلريان بنقل القتلى واملصابني واحدا بعد اآلخر إىل املستشفى         العائلة الذين جن  

وُنقلـت آالء الـديب     . سيارات اإلسعاف، لكن معظم الضحايا ُنقلـوا يف سيارات خاصة        
. بنة معني الديب إىل مستشفى الشفاء مث إىل مصر حيث توفيـت متـأثرة جبراحهـا               اوهي  
  .يب من بينهم أربع نساء وأربع فتيات من عائلة الدفرداً ١١، تويف وإمجاالً
وخبالف القذيفة اليت سقطت يف فناء منـزل الديب، سقطت ثالث قذائف أخرى              -٦٦٢

وكانت املساحة اإلمجالية اليت سقطت فيها القذائف األربع تزيـد          . يف الشارع الواقع أمامه   
لكنها بـدءا مـن   تستطيع البعثة أن حتدد ترتيب سقوط القذائف،   وال. متر ١٠٠ على   قليالً

جهة اجلنوب عن منـزل الديب على طول شارع الفاخورة، رأت البعثة اآلثار اليت نتجـت               
 أخـرى إىل اجلنـوب      متراً ٥٠، وثالثة على بعد     متراً ٤٥عن قذيفة هاون أخرى، على بعد       

  .أمتار جنوبا ١٠ورابعة على بعد 

__________ 

 . غزة مع عمـهأدلـى زياد الديب بشهادته أمام البعثة يف اجللسات العامة اليت ُعقدت يف ) ٣٨٢(
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واليت سقطت يف أمـاكن     وقتلت القذائف الثالث األخرى اليت تأكدت منها البعثة           -٦٦٣
 ٤٠يقرب من  ويقّدر شهود العيان أن ما   . شخصا على األقل   ٢٤خمتلفة من شارع الفاخورة     

تتمكن البعثة من التحقق مـن تلـك         ومل. )٣٨٣(شخصا آخر أُصيبوا من جراء االنفجارات     
  .تعترب هذه األرقام مبالغا فيها األرقام، لكنها تفقدت املوقع ورأت شريط الفيديو، وهي ال

ومن بني األشخاص الذين قتلوا على الفور، اثنان من أبناء السيد أبو عـسكر مهـا                 -٦٦٤
  .وقُتل أيضا عرفات شقيق السيد أبو عسكر. عاماً ١٩، وخالد أبو عسكر، عاماً ١٣عماد، 
وأكد مدير مدرسة األونروا اليت استخدمت كملجأ للبعثة أن االنفجارات أحلقـت              -٦٦٥

يقرب مـن    وقد أصيب ما  . ل على شارع الفاخورة من مبىن املدرسة      خسائر باجلزء الذي يط   
وقُتل صيب يف السادسة عشرة من عمره كان حيتمي باملدرسة لكنه خرج إىل             . تسعة أشخاص 

وأكد أن أيا مـن القـذائف       . يقتل أي شخص داخل املدرسة     ومل. الشارع يف ذلك الوقت   
  .ل أو اخلارجتصب مكاتب األمم املتحدة مباشرة سواء من الداخ مل

حيـث  . ووصف شهود العيان مشهد الفوضى والدمار الذي نتج عن االنفجارات           -٦٦٦
أشاروا إىل أن الضحايا ُنقلوا إىل املستشفيات يف سيارات خاصة بسبب صعوبة الوصول إىل              

  .خدمات اإلسعاف يف ذلك الوقت، رغم أن بعض سيارات اإلسعاف وصلت بالفعل

  املوقف اإلسرائيلي  -جيم   
حيث أقّر املوقف اإلسرائيلي    . برزت روايات متناقضة يف البيانات اإلسرائيلية الرمسية        -٦٦٧

األويل املبدئي بأن القوات اإلسرائيلية قصفت مدرسة األونروا من الداخل، بادعاء أن ذلـك              
تكن داخل   ويف رد الحق، ورد اعتراف بأن محاس مل       . حدث ردا على نريان أطلقتها محاس     

. مترا من املدرسة   ٨٠روا، لكنها حسب االدعاءات أطلقت النريان من على بعد          مدرسة األون 
، اّدعت احلكومة اإلسرائيلية أن نشطاء محاس ظلوا يطلقون قذائف اهلاون على القوات          وأخرياً

يقرب من ساعة، بواقع قذيفة كل بضع دقائق إىل أن متكنت القـوات        املسلحة اإلسرائيلية ملا  
  .منهم ة من حتديد أماكنهم ورّدت بإطالق النار، فقتلت عددااملسلحة اإلسرائيلي

يناير، وضعت القوات املسلحة اإلسرائيلية البيان التـايل علـى          / كانون الثاين  ٦ويف    -٦٦٨
  :موقعها الشبكي

يشري التحقيق األويل الذي أجرته القوات بشأن العمليات يف منطقة احلادث             
وات الدفاع اإلسرائيلية من داخل مدرسـة  إىل إطالق عدد من قذائف اهلاون على ق      

وردا على النريان املعادية قامت القوات بإطالق قذائف اهلاون على مـصدر            . جباليا

__________ 

. شخصا، من بينهم قتلى عائلـة الـديب        ٤٣ أو   ٤٢قّدر عدد من التقارير العدد اإلمجايل للقتلى حبوايل          ) ٣٨٣(
 .تتمكن البعثة من االتصال بأقارب مجيع األشخاص الذين قيل إهنم لقـوا مصرعهم ومل
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وهذه ليست املرة األوىل اليت ُتطلق فيها محاس قذائف هاون وصواريخ من            . النريان
املدارس، مستخدمة يف ذلك بشكل متعمَّد املدنيني كـدروع بـشرية يف أعماهلـا              

وقد ثبت ذلك بالفعل قبل عدة أشهر من خالل شـريط فيـديو             . اإلرهابية ضد إسرائيل  
  .األونروا طيار يبني صواريخ وقذائف هاون ُتطلق من فناء مدرسة التقطته طائرة بدون

  .ونؤكد مرة أخرى على أن هذا اإلعالن يستند إىل حتقيق أويل  
ن بني قتلى مدرسـة     وإثـر حتقيقات أجريت خالل الساعة املاضية، تبني أ         

جباليا نشطاء إرهابيني من محاس، وفرقة تعمل على مدافع هاون كانوا يطلقون النار             
عـسكر   وكان ناشطا محاس عماد أبـو     . على قوات الدفاع اإلسرائيلية يف املنطقة     

  .)٣٨٤(عسكر بني اإلرهابيني الذين تبني أهنم قتلوا وحسن أبو
 ووزارة اخلارجيـة    )٣٨٥( رئيس الوزراء  وصدرت بيانات أخرى عن متحدثني باسم       -٦٦٩

وأكـد  . والقوات املسلحة اإلسرائيلية التزمت كلها باملوقف املعلَن يف البيان املذكور أعـاله           
املتحدث باسم رئيس الوزراء السيد ريغيف يف مقابلتني أُجريتا معه أنه يعتقد أن محاس كانت       

ملسلحة اإلسرائيلية خالل غارهتا،    تقوم بالتغطية على مقتل نشطاء بارزين على يـد القوات ا         

__________ 

)٣٨٤ ( http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/communiques/2009/Initial_Inquiry_School_Incident_

6-Jan-2009.htm.  
 الذي تبثه هيئة اإلذاعـة الربيطانيـة، يـوم          Newsnightذكر السيد ريغيف يف مقابلة تليفزيونية لربنامج         ) ٣٨٥(

يناير أنـه يعتقد أن القوات املسلحة اإلسرائيلية هامجت املدرسة ألهنا تعرضت إلطـالق             /كانون الثاين  ٧
درسة، وأن هؤالء النشطاء ارتكبوا جرمية حرب باسـتخدامهم         النار عليها، وأن نشطاء محاس حيتلون امل      

-http://www.youtube.com/watch?g1=GB&h1=engانظـر   . تلك األماكن إلطالق قـذائف اهلـاون      

GB&v=9wvOgiW1elo&fcature=playlist&p=9277810AA376DF8D&playnex=1&index=5 .
وأشار يف مقابلة أخرى إىل أن دورية القوات املسلحة اإلسرائيلية ردت بـإطالق النـار بعـد تعرضـها       

، "باسـتخدام املـدافع   "للقصف بقذائف اهلاون، وهو يفترض أن محاس استولت على املدرسة بـالقوة             
 http://www.CSidonline.orgانظــر. "كرهائـــن"حتجــزت النــاس املوجــودين يف املدرســة وا

/resources/news/9/462-strike-on-gaza-school-kills-40?tmpl=component&print=1&page . 
املتحدثة باسم القوات املسلحة اإلسرائيلية، يف مقابلة مـع   ويف اليوم نفسه، قالت امليجور افيتال ليبوفيتش،  

Channel 4 Newsبعـد أن   ، لكنها أكدت فيمـا "على مقربة من املدرسة"النار من  ، إن محاس أطلقت
انظـر  . لـى القـوات املـسلحة اإلسـرائيلية       يطلقـان النـار ع     املدرسـة  داخل ناشطْي محاس كانا  

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1184614595?bctid=6539745001 .  
ث باسم القوات املسلحة اإلسرائيلية عرضا ُوضـع        ويف اليوم نفسه، قدم الكابنت بنجامني روتالند املتحد       

بعد أن إطالق قذائف اهلاون كان يأيت من داخـل مدرسـة             ، ذكر فيه أنه تبني فيما     youtubeعلى موقع   
ني قُتلوا من جراء ذلك             بيـد أنـه أشـار إىل أن نـشطاء          . األمم املتحدة، وأهنا جرمية من قِبل محاس، وأن مدنـي

 وأكد متحدث آخـر باسـم القـوات       . تلوا من بينهم الشقيقان أبو عسكر املعروفان      إرهابيني يف حركة محاس قُ    
 ٦عنها يومــْي    يناير أنـه متمسك باملواقف اليت مت اإلعراب        /كانون الثاين  ١٢املسلحة اإلسرائيلية يوم    

  .http://www.dover.idf.il/IDF/English/News/Today/09/4/2201.htm انظر. يناير/ كانون الثاين٧و
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سيما هذين الشخصني عماد وحسن أبو عسكر، ومها من األعضاء املعروفني يف اجلنـاح               ال
  .)٣٨٦("العسكري حلماس، اليت ُتعد جزءا من شبكة إطالق الصواريخ

يناير مرة أخرى يف تعليقات أدىل هبـا     /كانون الثاين  ٦وتكرر املوقف الذي أُعلن يف        -٦٧٠
  .)٣٨٧(يناير/ كانون الثاين١٢اسم القوات املسلحة اإلسرائيلية للصحافة يف متحدث ب

 تقريـرين   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٩ و ١٥ونشرت صحيفة جريوزامل بوست يومْي        -٦٧١
أشار . صحفيني نقلت فيهما تصرحيات للكولونيل موشي ليدي من مركز التنسيق واالتصال          

 أكثر قُتلوا من جراء اهلجوم أنباء حمرَّفـة، وأن          شخصا أو  ٤٠فيها إىل أن األنباء القائلة بأن       
من نـشطاء محـاس      ٩شخصا، من بينهم     ١٢القوات املسلحة اإلسرائيلية قتلت يف الواقع       

 ١٢فرباير أمساء سبعة من بني /شباط ١٩وأورد التقرير الذي ُنشر يف    . املقاتلني وثالثة من غري  
بضع نقـاالت  "املراقبة اإلسرائيلية تبني أن   وأشار أيضا إىل أن شرائط      . شخصا قيل إهنم قتلوا   

  ."ُجلبت لنقل اجلرحىفقط 
 نشرت القوات املسلحة اإلسرائيلية نتـائج حتقيقاهتـا    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢ويف    -٦٧٢

  :األولية، واليت تضمنت موقفا خمتلفا متاما عما أُعلـن من قبل
فقـد خلُـص    فيما يتعلق مبدرسة األونروا يف جباليا، مدرسة الفـاخورة،            

التحقيق إىل أن قوات الدفاع اإلسرائيلية استخدمت حدا أدىن ومتناسبا من الـنريان             
وقد فرضت محاس ذلك عندما     . للرد، واستخدمت أكثر األسلحة املتوفرة لديها دقة      

. مترا مـن املدرسـة     ٨٠أطلقت قذائف اهلاون على قوات إسرائيلية من على بعد          
يع القذائف اليت أطلقتها قوات الدفاع اإلسرائيلية       إضافة إىل ذلك فقد استنتج أن مج      

  .)٣٨٨(سقطت خارج حدود املدرسة
  :يلي ، ذكرت احلكومة اإلسرائيلية ما٢٠٠٩يوليه /ويف متوز  -٦٧٣

وبعد . إثر حتديد مصدر النريان، أُوفدت وحدة استطالع للتأكد من املوقع           
رين منفـصلني مـن     دقيقة من بدء اهلجوم باهلاون، مت التحقق من مصد         ٥٠حوايل  

وبعد ذلك فقط، وبعد التحقق من ترك مسافة آمنـة عمقهـا            . موقع مدافع اهلاون  
) مصدر نريان اهلـاون الـذي مت حتديـده        (مترا على األقل بني اهلدف       ٥٠حوايل  

ومدرسة األونروا، قامت القوة بالرد على الوابل املستمر، باستخدام أكثر األسـلحة   
  .)٣٨٩( ملم١٢٠فع هاون عيار املتوفرة لديها دقة، وهي مدا

__________ 

ــر ) ٣٨٦(  =http://www.CSidonline.org/resources/news/9/462-strike-on-gaza-school-kills-40?tmplانظـ

component&print=1&page. 
 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢ دافيد لصحيفة جريوزامل بوست يوم تصرحيات الكابنت إشاي ) ٣٨٧(
)٣٨٨ ( http://www.dover.idf.il/IDF/English/News/Today/09/4/2201.htm.  
 .٣٣٨ الفقرة "...عملية غـزة " ) ٣٨٩(
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  تقارير أخرى  -دال   
أجرت البعثة تسع مقابالت مع أشخاص كانوا موجودين يف شارع الفـاخورة، يف               -٦٧٤

يذكر أّي من شهود العيان أنـه مسـع          ومل. فناء منـزل عائلة الديب أو يف مدرسة األونروا       
. املـسلحة اإلسـرائيلية   صوت طلقات نارية قبل سقوط قذائف اهلاون اليت أطلقتها القوات           

ناحية أخرى، فالبعثة على علم بتقريرين آخرين على األقل يـشريان إىل أن الـسكان                ومن
  .)٣٩٠(احملليني مسعوا مثل هذه الطلقات يف املنطقة

أبريل /نيسان ٢٢ وتالحظ البعثة أن بيان القوات املسلحة اإلسرائيلية الذي صدر يف             -٦٧٥
 ٨٠منه نريان محاس، لكنه يذكر فقط أهنا كانت على بعـد  يشري إىل املكان الذي جاءت       ال

وجتد البعثة صعوبة يف فهم كيفية وصول القوات املسلحة اإلسرائيلية إىل هذا الرأي دون  . مترا
أن تتوفر لديها معلومات يف الوقت نفسه عن أن نشطاء محاس ظلوا يطلقون قذائف هـاون                

. دعاءات اجلديدة على أهنا تفتقر إىل املصداقية      وهي تنظر إىل مثل هذه اال     . يقرب من ساعة   ملا
بيد أن البعثة تقبل، يف إطار هذا التقرير، أن إطالقا للنار رمبا يكون قد حدث وترتب عليه رد       

  .القوات املسلحة اإلسرائيلية
ويبدو واضحا للبعثة أن حكومة إسرائيل اختذت موقفا يبـرر الغارة على مدرسـة               -٦٧٦

 االستنكار الواسع الذي تردد نتيجة للتقارير األولية اخلاطئة، واليت أفادت           تابعة لألونروا بعد  
سيما من جانب السيد  ومشلت هذه اجلهود عددا من التصرحيات، ال. بأن املدرسة قد قُصفت 

  .بعد أهنا مغلوطة ريغيف والكولونيل ليفي، اليت تبيـن فيما
 ١٥ جـريوزامل بوسـت يـوم        وتالحظ البعثة تعليق الكولونيل ليفي يف صـحيفة         -٦٧٧
 الذي شكـك فيـه يف أعداد القتلى، مشريا إىل أن املراقبة اإلسرائيلية            ٢٠٠٩فرباير  /شباط

وإذا كانت لدى إسرائيل هـذه      . رصدت استخدام بضع نقاالت فقط لنقل املوتى واجلرحى       
ارع القدرة على املراقبة بعد القصف مباشرة، الستطاعت أن ترى أن القذائف سقطت يف الش          

عالوة على ذلك، لو كانت هذه املراقبة ُسجلت، فلماذا . الواقع خارج املدرسة وليس داخلها
تتح احلكومة اإلسرائيلية هذه الشرائط على املأل، وخصوصا بعد االدعاءات اخلطرية الـيت              مل

وجهتها عدة مصادر للقوات املسلحة اإلسرائيلية بعد العملية العسكرية يف غزة، مـن أجـل       
  .تزعمه بشأن هذه احلادثة  حقيقة ماإظهار

__________ 

 والتقريـر . ورد أحد التقارير على وكالة أسوشيتدبرس، اليت أصرت مصادرها على عدم اإلفصاح عـن هويـاهتم                ) ٣٩٠(
مسلحني " الذي أفاد بأن بعض السكان احملليني أبلغوه بأن Channel 4 News مراسل برنامج اآلخر أورده

 Jonthan انظـر .على القوات املسلحة اإلسرائيلية وكانوا يركضون يف الشارع فـارين " انوا يطلقون صواريخك

Miller, “Why UN” reversal “over Gaza school should be treated with caution”. Channel 4 ،
 /http://www.channel4.com/new/articles/ world:  وهو متـاح علـى املوقـع التـايل    ٢٠٠٩شباط فرباير  ٥

middle_casr/why+4+rerersaftover+gaza+school+school+should+be+treated+with+caution/2924657.  
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 تصل البعثة إىل تأكيد السلطات اإلسرائيلية املتكرر هلوية القتلـى يف تلـك              وأخرياً  -٦٧٨
وجاءت أكثر احملاوالت تفصيال لذكر أمساء القتلى يف بيان الكولونيل ليفي الـذي             . الغارات

ونشرت صحيفة  .  املقاتلني شخصا منهم تسعة مقاتلني وثالثة من غري       ١٢أشار فيه إىل مقتل     
فرباير سبعة من األمساء اليت أعطاها هلـا مركـز التنـسيق            /شباط ١٩جريوزامل بوست يوم    

يقدم أي معلومات إليضاح مصدر املعلومات املتعلقة        وتالحظ البعثة أن املركز مل    . واالتصال
البعثـة مـن    بالقتلى، وال يتطابق أي من األمساء السبعة مع أمساء األشخاص الذين تأكدت             

  .اهلجوم مصرعهم يف
ويعترب املوقف الذي اختذه الكولونيل ليفي الذي يعمل يف مركز التنسيق واالتـصال               -٦٧٩

من أفرادها على الفور     ٩مثريا للجدل يف ضوء حالة عائلة الديب الواضحة نسبيا، واليت قتل            
ويف ضـوء   . أربعة أطفال وكان أربع منهم من النساء و     . وتويف اثنان فيما بعد تأثرا بإصاباهتم     

هذه األرقام وحدها والسهولة النسبية اليت أمكن هبا حتديد هوية الضحايا، تـرى البعثـة أن                
تأكيدات مركز التنسيق واالتصال بشأن العدد اإلمجايل لقتلى غارات اهلاون الـيت شـنتها              

 الـسلطات   وحىت لو كانـت   . ميكن االعتماد عليها   القوات املسلحة اإلسرائيلية وهوياهتم ال    
صادقة عندما تقول  مقاتلني قتلوا، فهي ُتعد يف نظر البعثة غري ٩اإلسرائيلية صادقة يف قوهلا إن 
  .إن ثالثة من غري املقاتلني قُتلوا

وجاء يف تأكيدات أخرى وردت عدة مرات على لسان متحدثني رمسيني إسرائيليني              -٦٨٠
ينـاير،  /كانون الثاين  ١٢ مرة أخرى يوم     يناير، ومت التشديد عليها   / كانون الثاين  ٧ و ٦يومي  

 تنجح فقط يف إصابة قاذفات الصواريخ اخلاصة باجلماعات املـسلحة، بـل            أن الغارات مل  
. )٣٩١(عسكر وقتلت أيضا عضوين بارزين يف حركة محاس مها عماد أبو عسكر وحسن أبو            

اخـل مدرسـة    ومرة أخرى، تشري هذه التأكيدات املبكرة يف معظمها إىل أن االثنني قتال د            
ولوحظ أن املوجز الذي قدمته القوات املسلحة اإلسرائيلية عن حتقيقاهتـا األوليـة             . األونروا

  .االدعاء يردد هذا مل
ويتضح اآلن أنه لو كان أحد نشطاء محاس قد قتل أثناء الغارة اإلسـرائيلية، فهـو                  -٦٨١

 السلطات اإلسرائيلية من    وجتد البعثة صعوبة يف فهم كيفية متكن      . يقتل داخل مقر املدرسة    مل
حتديد هويات ناشطني من نشطاء محاس قتلهما هبذا القدر من التأكيـد يف غـضون بـضع           
ساعات دون أن تتمكن من التحقق يف غضون أسبوع من أن النريان اليت ُزعم أهنا أطلقـت                 

  .تأت من داخل املدرسة، وأن القوات املسلحة اإلسرائيلية مل تصب املدرسة مل

__________ 

، بدا أن ليبوفيتش تشري، بشيء مـن   مع امليجور ليبوفيتشChannel 4 Newsيت أجرهتا حمطة ـيف املقابلة ال ) ٣٩١(
، لكن يف ضوء التصرحيات األخرى، تعترب البعثة أن ما ذكرتـه كـان            "عمرو أبو عسكر  "التردد إىل اسم    

 . "عماد"خطأ من جانبها وأهنا كانت تقصد على األرجح 
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 عاماً ١٣وهم عماد، : عثة على يقني من أن ثالثة من أفراد عائلة أبو عسكر قتلوا  والب  -٦٨٢
وقد أشار مارك ريغيف إىل أن عماد       .  عاماً ٣٣ عاماً، وعمهما عرفات،     ١٩وشقيقه خالد،   

أبو عسكر عضو معروف يف اجلناح العسكري حلماس، وأنه على جانب كبري من األمهيـة               
ت امليجور ليبوفيتش وكذلك مسى الكابنت روتالند عمـاد         وّمس. لعمليات إطالق الصواريخ  

  .أيضاً باعتباره واحداً من الناشطَني اللذين قتال
بيد أهنا يف   . وال تنفي البعثة إمكانية قيام اجلماعات املسلحة الفلسطينية بتجنيد أطفال           -٦٨٣

والـده  فإىل جانب نفـي  . حالة عماد أبو عسكر متأكدة من أنه مل يكن أحد نشطاء محاس          
القوي واملوثوق به، يف رأي البعثة، ملثل هذا اإلدعاء، فإن مثة عامالن آخـران هلمـا صـلة                  

أوالً، نظراً ألنه اتضح أن عماد كان جمرد صيب يف الثالثة عشرة من             . يبدو هبذا املوضوع   فيما
خل عمره، فقد لوحظ أن إسرائيل مل تعلق بعد ذلك على اإلدعاء املتعلق بأنشطته املزعومة دا              

حركة محاس بصفة عامة، أو اإلدعاء بأنه كان يطلق يف ذلك اليوم قـذائف هـاون علـى                  
  .إسرائيل بصفة خاصة

ثانياً، فقد اتصلت القوات املسلحة اإلسرائيلية مباشرة بالسيد أبو عسكر يف وقـت               -٦٨٤
ن ولو كا . يناير لتبلغه بأن مرتله سيتعرض هلجوم وشيك      / كانون الثاين  ٦مبكر من صباح يوم     

عماد أبو عسكر مشبوهاً أو مهما، كما ورد يف اإلدعاءات، رغم صغر سنه، تفترض البعثـة            
أن السلطات اإلسرائيلية كانت ستعرف أين يقيم أو أنه يقيم بصفة خاصة يف املرتل نفـسه                

ومن املشكوك فيه للغاية أن تقوم القوات املسلحة اإلسرائيلية، يف          . الذي توشك على تدمريه   
رتل تدعي أن نشطاء من محاس على جانب كبري من األمهيـة يعيـشون فيـه                حال حتديد م  

  .بإنذارهم كي يستطيعوا الفرار، مث تفجر املرتل بعد ذلك
وال توجد أي مؤشرات على أن أحداً باسم حسن أبو عسكر قُتل يف اهلجمـات،                 -٦٨٥

لتقـارير  وتالحظ البعثة أن ناشطي محاس اللذين أشـارت إليهمـا ا          . حسبما حتققت البعثة  
ويؤكد الـسيد أبـو عـسكر    . اإلسرائيلية ذُكر يف إحدى الروايات على األقل أهنم شقيقان   

  .يوجد شخص هبذا االسم يف عائلته ال أنه
ويبدو أن القوات املسلحة اإلسرائيلية تلقت بعد فترة قصرية من وقـوع اهلجـوم                -٦٨٦

أن  غري. حقيقي عند هذا احلدوهو أمر . معلومات تفيد بأن شقيقني من عائلة أبو عسكر قتال   
عماد  فالشقيقان مها عماد وخالد، وليسا    . استخدام هذه املعلومة يبدو للبعثة حمرفاً عن عمد       

وأحدمها صيب يف الثالثة عشرة من عمره واآلخـر تـزوج           . وحسن كما ورد يف التأكيدات    
ـ     . مؤخراً وهو يف التاسعة عشرة من عمره       د اللـذين   ويصعب للغاية، بسبب اليقني والتحدي

حتدثت هبما السلطات اإلسرائيلية يف ذلك الوقت أن تعود إىل القول بأن ما حدث هو جمـرد   
  .خلط يف األمساء
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  االستنتاجات املستخلصة من الوقائع  -هاء   
تشري الوقائع اليت مجعتها البعثة إىل أن القـوات اإلسـرائيلية اتـصلت يف حـوايل                  -٦٨٧
 مبرتل السيد أبو عسكر وأنذرتـه       ٢٠٠٩يناير  / الثاين  كانون ٦ من صباح يوم     ٤٥/١ الساعة

بوقوع غارة وشيكة على مرتله، مث قامت بالفعل بتدمريه يف غارة جوية شنتها بعد حـوايل                
وتـستنتج  . ونتيجة لإلنذار، متكن السيد أبو عسكر من أن ينجو بنفسه وبعائلته          . سبع دقائق 

تل السيد أبو عسكر أو أحد من أفراد عائلته         البعثة أن القوات اإلسرائيلية مل تكن تسعى إىل ق        
  .من خالل هذه الغارة

وتستنتج البعثة أيضاً أن القوات اإلسرائيلية أطلقت يف حوايل الساعة الرابعة مـساًء               -٦٨٨
سقطت إحداها يف فناء مرتل عائلة الديب فقتلـت تـسعة           . أربع قذائف هاون على األقل    

  .أشخاص على الفور واثنني فيما بعد
وسقطت ثالث قذائف أخرى يف شارع الفاخورة الذي كان مزدمحـاً يف ذلـك                -٦٨٩

الوقت، مما أدى إىل مقتل أربعة وعشرين شخصاً آخرين على األقل، وإصابة عدد يـصل إىل     
  .أربعني شخصاً

وتالحظ البعثة أن اهلجوم رمبا كان رداً على هجوم بقذائف اهلاون شـنته مجاعـة                 -٦٩٠
هنا ترى أن مصداقية املوقف اإلسرائيلي تضررت بسلسلة الروايـات          فلسطينية مسلحة، غري أ   

  .غري املتسقة والوقائع غري الدقيقة

  االستنتاجات القانونية  -واو   
 من الربوتوكول اإلضايف األول عن القانون الدويل العـريف،          ٥٠تعرب عناصر املادة      -٦٩١

  :وتنص على ما يلي
  .فة األشخاص املدنينييندرج يف عداد السكان املدنيني كا  - ٢  
ال جيرد السكان املدنيني من صفتهم املدنية وجود أفراد بينـهم ال يـسري              - ٣  

  .عليهم تعريف املدنيني
  : باألحكام التالية٥٧وتتعلق املادة   -٦٩٢

تبذل عناية متواصلة يف إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادي الـسكان              -١
  .ةاملدنيني واألشخاص واألعيان املدني

  :تتخذ االحتياطات التالية فيما يتعلق باهلجمات  -٢  
  :جيب على من خيطط هلجوم أو يتخذ قرارا بشأنه  )أ(    
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أن يبذل ما يف طاقته عملياً للتحقق من أن األهداف املقرر مهامجتها ليست              '١'
أشخاصاً مدنيني أو أعياناً مدنية وأهنا غري مشمولة حبماية خاصة ولكنـها            

، ومن أنـه غـري      ٥٢طوق الفقرة الثانية من املادة      أهداف عسكرية يف من   
  حمظور مهامجتها مبقتضى أحكام هذا الربوتوكول؛

أن يتخذ مجيع االحتياطات املستطاعة عند ختري أساليب ووسائل اهلجوم من       '٢'
أجل جتنب إحداث خسائر يف أرواح املدنيني، أو إحلـاق اإلصـابة هبـم              

عرضية وعلى أي األحوال حصر     األضرار باألعيان املدنية، وذلك بصفة       أو
  ذلك يف أضيق نطاق؛

أن ميتنع عن اختاذ قرار بشن هجوم يتوقع منه أن حيدث بـصفة عرضـية                '٣'
خسائر يف أرواح املدنيني أو إحلاق اإلصابة هبم أو اإلضرار باألعيان املدنية            
أو أن حيدث مزجياً من هذه اخلسائر واألضرار وأن تكون هـذه اخلـسائر        

  .ة مقارنة باملزية العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقعةاألضرار مفرط أو
يلغي أو يعلق أي هجوم إذا تبني أن اهلدف ليس هدفاً عـسكرياً أو أنـه                  )ب(  

مشمول حبماية خاصة أو أن اهلجوم قد يتوقع منه أن حيدث، بصفة عرضية، خسائر يف أرواح 
ملدنية، أو أن حيدث مزجياً مـن هـذه         أو اإلضرار باألعيان ا   . املدنيني أو إحلاق اإلصابة هبم    

اخلسائر واألضرار وأن تكون هذه اخلسائر أو األضرار مفرطة مقارنـة باملزيـة العـسكرية               
  امللموسة واملباشرة املتوقعة؛ 

يوجه إنذارا مسبقا وبوسائل جمدية يف حالة اهلجمات اليت قد متس السكان              )ج(  
  .املدنيني، ما مل حتل الظروف دون ذلك

مـسألة  : ترى البعثة أن هناك نقطتني رئيسيتني ينبغي النظر فيهما يف هذه احلالـة            و  -٦٩٣
  .تناسب املزية العسكرية اليت ميكن حتقيقها واختيار األسلحة املستخدمة

وقد ورد نقاش مفصل للصعوبات اليت تكتنف تقييم املزية العـسكرية يف التحليـل                -٦٩٤
 القصف اليت شنتها منظمة حلف مشال األطلـسي  الذي أجرته اللجنة املنشأة الستعراض محلة 

ووفقاً ملا ذكرته تلـك اللجنـة،       . )٣٩٢(١٩٩٨على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف عام       
  :يلي بعض األسئلة ذات الصلة اليت ميكن طرحها فيما

ما هي القيم النسبية اليت تتحدد على أساسها املزية العـسكرية املكتـسبة               )أ(  
  لني والضرر الذي يلحق باألعيان املدنية؟وإصابة غري املقات

  ما الذي ينبغي إدراجه أو استبعاده يف احلسابات الكلية؟  )ب(  

__________ 

  .٥٠-٤٧ الفقرات "...التقرير النهائي املقدم للمدعي العام " ) ٣٩٢(
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  ما هو معيار القياس الزمين أو املكاين؟  )ج(  
إىل أي مدى ُيضطر قائد عسكري إىل تعريض قواته للخطر من أجل احلد               )د(  

  املدنية؟من اخلسائر يف أرواح املدنيني أو اإلضرار باألعيان 
  :وترى اللجنة كذلك  -٦٩٥

فقد يكون من الضروري التعامـل      . إن إجابات هذه األسئلة ليست سهلة       
معها حسب كل حالة، وميكن أن ختتلف اإلجابات حسب خلفية صـانع القـرار              

ومن غري املرجح أن يضفي مدافع عن حقوق اإلنسان وقائـد عـسكري             . وقيمه
عـالوة  . ية العسكرية وعلى إصابة غري املقاتلنيمتمرس القيم النسبية نفسها على املز  

على ذلك، فمن غري املرجح أن يتفق دوماً القـادة العـسكريون ذوو اخللفيـات               
العقائدية املختلفة والدرجات املتفاوتة من التجارب القتالية أو التاريخ العـسكري           

ائـد  "ذ هبـا    ويقترح أن يؤخذ بالقيم النسبية اليت يأخ      . الوطين يف احلاالت املتشاهبة   
 ورغم أنه سيكون هناك هامش للجدل يف احلاالت املتماثلة، سـيكون          . "عسكري عاقل 

إصـابة   هناك العديد من احلاالت اليت يتفق فيها القادة العسكريون العقالء على أن           
غري املتقاتلني أو إحلاق ضرر باألعيان املدنية ال يتناسب على حنو واضح مع املزيـة               

  .العسكرية املكتسبة
  :يلي وترى البعثة، اليت توافق على أن مثل هذه اآلراء تساعد يف إثراء هذا النقاش، ما  -٦٩٦

تتمثل املزية العسكرية اليت ميكن حتقيقها يف وقف اإلطالق املزعوم لقذائف             )أ(  
  اهلاون اليت تشكل خطراً على حياة أفراد القوات املسلحة اإلسرائيلية؛

يطلقون قذائف هاون بالقرب من شـارع       وحىت يف حالة وجود أشخاص        )ب(  
الفاخورة، ينبغي عند تقييم املزية العسكرية أن توضع يف االعتبار فـرص النجـاح يف قتـل                 
األشخاص املستهدفني مقابل اخلطر املتمثل يف إطالق النريان على شارع مكتظ باملدنيني ويقع        

  .هبم رائيلية على علم مدنياً كانت السلطات اإلس١ ٣٦٨على مقربة شديدة من ملجأ يضم 
وتقر البعثة بأن القرارات املتعلقة بالتناسب تشكل مأزقاً حقيقياً جلميع اجليـوش يف               -٦٩٧

  .لكن البعثة ال ترى أن الوضع كذلك يف هذه احلالة. بعض األحيان
وال تقول البعثة إنه كان يتعني على القوات املسلحة اإلسرائيلية قبول املخاطر الـيت                -٦٩٨

 أياً كان الثمن، ولكن بدا للبعثة أن القوات اإلسرائيلية كانت أمامها فرصة كبرية يف               تتهددها
معاجلتها للموقف كي ختتار األسلحة اليت ميكن أن حتد بدرجة كبرية من املخاطر اليت هتـدد                

وحسب املوقف الذي اختذته احلكومة نفسها، كان أمام القـوات          . حياة املدنيني يف املنطقة   
 أي أهنا احتاجت مخسني دقيقة كاملة للرد        - مخسون دقيقة للرد على هذا التهديد        اإلسرائيلية

ونظراً للسرعة املتوفرة يف حشد طائرات اهلليوكوبتر والطـائرات املقاتلـة يف سـياق              . عليه
العمليات العسكرية يف غزة، جتد البعثة صعوبة يف تصديق أن قذائف اهلاون كانـت أكثـر                
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ومن مث  . فالوقت املتاح يف هذه احلالة كان حوايل ساعة       .  ذلك الوقت  األسلحة املتاحة دقة يف   
  .يصعب تربير هذا القرار

.  فيما يبدو على قدر من االستهتار      - وهو قذائف اهلاون     -وينطوي اختيار السالح      -٦٩٩
فقذائف اهلاون تستهدف منطقة بأكملها، وتقتل أو تصيب كل من يتـصادف وجـوده يف               

والقرار بإطالقها  .  االنفجار، ويصعب عليها التمييز بني املقاتلني واملدنيني       املنطقة املصابة بعد  
ظ باملدنيني هو قرار يعلم القائد أنه سيؤدي إىل قتل وإصابة عـدد مـن   ـان مكت ـعلى مك 

  .هؤالء املدنيني
وحىت يف حالة تصديق رواية إسرائيل لألحداث، ال تعترب البعثة أن اختيار اسـتخدام         -٧٠٠

خبالف األشـخاص   ( مدنياً يف حد ذاته      ١٥٠اون يف شارع مكتظ مبا يقرب من        قذائف اهل 
وال تعترب البعثة أن مثل هذا اخليار ميكن أن يلجأ إليـه            . ميكن تربيره ) املوجودين يف املدرسة  

  .قائد عاقل يف تلك الظروف
  :وتعتقد البعثة من خالل الوقائع اليت توفرت لديها أنه حدث انتهاك ملا يلي  -٧٠١

ربوتوكول اإلضايف األول على النحـو      ـن ال ـم‘ ٣‘و‘ ٢‘)أ)(٢(٥٧املواد   •
  املبني أعاله؛

احلق األصيل للمدنيني الفلسطينيني الذي قتلوا يف األحداث املذكورة آنفاً عن            •
 من العهـد    ٦طريق سلبهم على حنو تعسفي حياهتم، مما يعد انتهاكاً للمادة           

  .ةالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي
. وترى البعثة أن الروايات اليت قدمتها السلطات اإلسرائيلية ال ميكن االعتماد عليها             -٧٠٢

فالغموض الذي أحاط باألهداف اليت قُصفت، واالدعاءات املغلوطة بشأن األشخاص الذين           
أصيبوا واألماكن اليت كانت اجلماعات املسلحة تطلق النار منها، واإلشـارة إىل أن املراقبـة         

ائيلية كانت ترصد ما حيدث على الساحة دون أن نتمكن من حتديد املكـان الـذي                اإلسر
  .استهدفته، تعطي مجيعها انطباعاً عميقاً بالغموض أو التعتيم

وأياً كانت احلقيقة، ترى البعثة أن إطالق أربع قذائف هاون على األقل، يف حماولة                -٧٠٣
 به أعداد كبرية من املدنيني ميارسون       لقتل عدد صغري من األشخاص احملددين يف موقع يوجد        

 شخصاً حيتمون على مقربة منهم، ال ميكن أن يـصمد لالختبـار             ١ ٣٦٨حياهتم اليومية و  
ما ميكن أن يقرره قائد عاقل لتحقيق خسارة مقبولة يف أرواح املدنيني مقابـل املزيـة                 بشأن

  .العسكرية املتوخاة
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  دنينياهلجمات املتعمدة ضد السكان امل -حادي عشر 
تقول احلكومة اإلسرائيلية إن قواعد االشتباك اليت اتبعتها القوات املسلحة اإلسرائيلية             -٧٠٤

املبادئ املوجهة  "يف عمليتها العسكرية بغزة قد شددت على مبدأ التمييز باعتباره واحدا من             
الضرورة العـسكرية، والتمييـز، والتناسـب،       وهي  : اليت تطبق على حنو تكاملي وتراكمي     

توجه الضربات ضـد األهـداف      ": تعرف مبدأ التمييز على النحو التايل     وهي  . "اإلنسانيةو
وحيظر حظرا باتا ضرب املدنيني أو األعيان املدنيـة عـن عمـد             . العسكرية واملقاتلني فقط  

  .)٣٩٣(")ضيَرمقارنة بالضرر التناسيب الَع(
ـ   حادثة ترددت    ١١وقد أجرت البعثة حتقيقات يف        -٧٠٥ دوث هجمـات   فيها مزاعم حب

ويبدو أنه مل يكن هناك هدف عسكري مربر ومنشود         . مباشرة ذات نتائج مميتة ضد املدنيني     
علـى  اّدعي أن القوات املسلحة اإلسرائيلية شنتها       ويتعلق أول حادثني هبجمات     . ايف أي منه  

املكونة أما اجملموعة التالية    . منازل يف حي السموين بغزة خالل املرحلة األولية من الغزو الربي          
من سبعة حوادث، فتتعلق مبزاعم بإطالق النار على مدنيني كانوا حياولون مغادرة منـازهلم              

 إىل مكان أكثر أمانا وهم يلوحون بأعالم، وقاموا بذلك يف بعض احلاالت بعـد أن                لسريوا
السبع، يزعم  احلاالت  من هذه   حالة  ويف آخر   . أوعزت القوات املسلحة اإلسرائيلية هلم بذلك     

 مرتال قد قصف بقنابل الفوسفور األبيض مما أسفر عن مقتل مخسة أشـخاص وإصـابة                بأن
ويزعم أيضا بأن فردين آخرين من العائلة نفسها قتال برصاص القوات اإلسـرائيلية             . آخرين

استهداف مسجد أثناء   جرى   ،ويف احلادث التايل  . ومها حياوالن إجالء اجلرحى إىل املستشفى     
ويزعم يف العديد من هذه احلوادث أن القوات        .  شخصا ١٥عن مقتل   صالة املغرب مما أسفر     

ومثة حادث خطـري    . املسلحة اإلسرائيلية أعاقت وصول املساعدة الطبية العاجلة إىل اجلرحى        
.  من أفراد تلك العائلة    ٢٢آخر جرى خالله قصف مرتل إحدى العائالت وأسفر عن مقتل           

عزاء اجتمعت فيه العائلة واجلريان هلجوم      دق  سراويف آخر احلوادث اليت يرد وصفها، تعرض        
  .قذائف مسماريةب

الـيت  يف حـي الزيتـون      اهلجمات على مرتيل عطية السموين ووائل السموين          - ألف  
   فردا من عائلة السموين٢٣أسفرت عن مقتل 

زارت البعثة موقع احلوادث للتحقيق يف اهلجمات على مرتيل عطية ووائل السموين              -٧٠٦
 وأجرت البعثة مقابالت مع .)٣٩٤( من أفراد عائلة السموين وأقارهبا   ٢٣ عن مقتل    اليت أسفرت 
__________ 

)٣٩٣ ( "The operation in Gaza …" ، ٢٢٢الفقرة. 
كان من بني الكتابات اليت تركها اجلنود اإلسرائيليون على جدران مرتل طالل السموين وقامت البعثـة                " ) ٣٩٤(

 "الشعب اليهودي ما يـزال حيـاً      ": كتابة بالعربية حتت رسم لنجمة داوود تقول      ) أ: (بالتقاط صور هلا  
ـ   ")] Tsahal(يف إشارة إىل اجليش اإلسرائيلي       ["T"وحتت حرف    ؛ "بالـدم ] Tاحلـرف   [ذا  كتـب ه



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 198 

ذلك أدىل اثنـان     ك .)٣٩٥(مخسة أفراد من عائلة السموين وعدد من جرياهنم يف موقع احلادث          
من أقارب عائلة السموين كانا شاهدي عيان على احلادث، ومها السيدان وائـل وصـاحل               

وأجرت البعثة أيضا مقابالت مـع      . يف غزة ُعقدت  علنية  السموين، بإفادتيهما خالل جلسة     
سائقي سيارات اإلسعاف التابعة جلمعية اهلالل األمحر الفلسطيين اليت توجهت إىل املنطقـة             

وأخـريا  .  وحصلت على نسخ من سـجالت اجلمعيـة        ،يناير/ كانون الثاين  ١٨ و ٧ و ٤ يف
  . ومنظمات غري حكومية"توثيق" استعرضت اللجنة مواد تتعلق هبذا احلادث قدمتها هلا جلنة

تشكل املنطقة املسماة مبنطقة السموين جزءا من حي الزيتون الواقع إىل اجلنوب من             و  -٧٠٧
مدينة غزة، وحيدها من الشرق شارع السكة الذي مير يف هذا اجلزء من غزة مبوازاة شـارع                 

ين اليت مسيت املنطقة    ويعيش يف هذه املنطقة أفراد عائلة السمو      . صالح الدين وعلى مقربة منه    
ومنطقة السموين منطقة ريفية    . بامسها، باإلضافة إىل عائالت أخرى كعائليت عرفات وحجي       

أكثر منها حضرية، وقد أقيمت املنازل جبوار بساتني للزيتون والتني وأقفاص للدجاج وقطع             
قائمة  تكن لكن مجيع هذه املباين مل. وكان هناك مسجد يف وسط احلي    . أرض زراعية صغرية  

ورأت البعثة بضعة مبان قائمـة      . ٢٠٠٩يونيه  /وقت الزيارة اليت قامت هبا البعثة يف حزيران       
  .)٣٩٦(وبضعة خيام نصبت وسط ركام املنازل املتداعية واألراضي اليت دمرهتا اجلرافات

 من  ٠٠/١٦لغ اهلجوم الربي اإلسرائيلي القادم من الشرق حي السموين حوايل الساعة            وب  -٧٠٨
ـ        . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٤يوم   ت وباإلضافة إىل القوات الربية الداخلة من الشرق، كان

. ح عدد من املنـازل يف املنطقـة       وللجنود على سط   )٣٩٧(مروحياتإنزال من   عمليات  هناك  
ينـاير ويف  / كانون الثاين٤ إىل ٣نه حدث إطالق للنار يف احلي يف ليلة إوقال السكان للبعثة    

  .لكنهم نفوا مشاهدهتم ألي مقاتلني فلسطينينيالليلة اليت تلتها، 
  

__________ 

: باإلنكليزيـة ) ج( ، و “٢٠٠٨-١٩٤٨العـرب   ”وعلى رسم لقرب كتابة باإلنكليزية والعربيـة،         )ب(
“You can run but you can not hide”) 1“، )ميكنكم اهلروب لكن ال مينكم االختباء is down, 999,999 

to go”) ٩٩٩ ٩٩٩واحد والباقي  قتل( ،“Arabs need to die”) ب أن ميوت العـرب جي( ،“Make war 

not peace”) السالم لنقيم احلرب ال.(  
 أدىل هبا أمام البعثة صاحل السموين وطالل السموين ووائل فـارس الـسموين وحممـد أسـعد                  ةشهاد ) ٣٩٥(

مسعودة صبحية السموين، والسيد فرج عطا السموين، والسيدة عبري حممـد حجـي،              السموين والسيدة 
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣والسيد فوزي عرفات، يف 

 مـبىن   ١١٤"إىل وجود   ) ٢١الصفحة  (يشري تقرير برنامح التطبيقات الساتلية التشغيلية التابع لليونيتار          ) ٣٩٦(
 حفرة نامجة عن انفجـار      ١٧ جممعا متضررا للبيوت البالستيكية و     ٢٧مصاب بأضرار فادحة، و    وأمدمر  

ويشري جندي كان يرابط يف حي      .  السموين  يف منطقة شارع   "قذائف على الطرق أو يف احلقول املزروعة      
 تدمريا متزايدا ومنازل ختتفـي مـع مـرور        "اهد من خالل منظاره     ـالزيتون خالل العمليات العسكرية إىل أنه ش      

 ).٨٢، الصفحة ٣٧شهادات اجلنود، الشهادة رقم . ("الزمن وأراضي املزارع اجملروفة مع مرور الزمن
 كـانون   ٥و يف طريقه إىل غزة عرب شارع صالح الدين، يف يوم            حكى أحد الشهود للبعثة أنه رأى وه       ) ٣٩٧(

 .، مظالت استخدمتها القوات اإلسرائيلية للرتول يف املنطقة٢٠٠٩يناير /الثاين
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   أمحدوولدهقتل عطية السموين م  -١  
، دخل اجلنود اإلسرائيليون إىل العديد مـن        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٤صباح يوم     -٧٠٩

مـن أول    عاما   ٤٥وكان مرتل عطية حلمي السموين البالغ من العمر         . منازل حي السموين  
وكان ولده فرج البالغ من العمـر     .  صباحا ٠٠/٥ود حوايل الساعة    تلك املنازل، ودخله اجلن   

 عاما قد التقى باجلنود اإلسرائيليني قبل ذلك ببضعة دقائق عندما خرج إىل الشارع لينّبه               ٢٢
ودخل اجلنود مرتل عطية السموين بالقوة وألقـوا بعبـوة          .  حيترق مجريانه بأن سطح مرتهل   

الدخان والنار والضجيج، تقدم عطية السموين رافعـا      ووسط  . متفجرة قد تكون قنبلة يدوية    
فأطلق اجلنود النار عليه وهو ما يزال حيمل بطاقـة هويتـه            . يديه وأعلن أنه صاحب املرتل    

مث أطلق اجلنود النار داخل الغرفة اليت جتّمع فيها مجيع أفراد           . إسرائيلية يف يديه  قيادة  وشهادة  
 العديد منهم جبروح، وكانت إصابة أمحد، وهـو         وأصيب.  فردا ٢٠العائلة تقريبا وعددهم    

ودخل جنود جمهزون مبعدات للرؤيـة الليليـة إىل         . صيب يف الرابعة من عمره، إصابة خطرية      
مث انتقل اجلنود إىل الغرفة اجملـاورة       . الغرفة وقاموا مبعاينة كل من املوجودين فيها عن كثب        

 اخلارج من تلك الغرفة يتسبب باختنـاق         بدأ الدخان  ،وبعد فترة قليلة  . وأضرموا النار فيها  
 خيرج من فم ابن شقيقه      "شيئا أبيض "ثة إنه يتذكر أنه رأى      عوقال شاهد حتدث إىل الب    . العائلة

  . شهرا وأنه ساعده على التنفس١٧لغ من العمر االب
واضطرت العائلة أن تترك    . ، أمر اجلنود العائلة مبغادرة املرتل     ٣٠/٦وحوايل الساعة     -٧١٠
وحاولت العائلة دخول   . عطية السموين وراءها، لكنهم محلوا أمحد وهو ما يزال يتنفس         جثة  

وقـال هلـم    . مرتل أحد األعمام الواقع إىل جانب مرتهلا، لكن اجلنود مل يسمحوا هلم بذلك            
قفتهم واجلنود بأن يسريوا على الطريق إىل خارج املنطقة، لكن جمموعة أخرى من اجلنود است             

ـ . من مالبسهم بالكامـل  التجرد  تار وأمروا الرجال ب   ضعة أم بعلى بعد    ـ ـوتوس رج ـل ف
 يسمحوا له بأن يأخذ اجلريح إىل لكيالسموين الذي كان حيمل أمحد املصاب جبروح خطرية        

. "أنتم عـرب سـيئون    ": وقالوا أيضاً . لكن اجلنود ردوا عليه بالسباب حسب أقواله      . غزة
  ."اذهبوا إىل نتزارمي"

وين ووالدته وآخرون مرتل عم هلم يف اجلوار، واتصلوا من هنـاك            رج السم ودخل ف   -٧١١
 مـن   ٠٠/١٦ووفقا للوصف الوارد أعاله، وحوايل الساعة       . ة اهلالل األمحر الفلسطيين   يعمجب

ذلك اليوم، متكنت سيارة إسعاف تابعة جلمعية اهلالل األمحر الفلسطيين من الوصول قـرب              
وتويف أمحد  .  املسلحة اإلسرائيلية منعتها من إسعافه      فيه أمحد، لكن القوات    ذي يوجد املرتل ال 
 قرر املوجودون   ، وصباح اليوم التايل   .)٣٩٨(يناير/ كانون الثاين  ٥ إىل   ٤ من ليلة    ٠٠/٢الساعة  

__________ 

 إن إحدى قريباته وضعت مولودها يف البيت نفسه ويف نفس موعد وفـاة              قال فرج السموين للبعثة أيضاً     ) ٣٩٨(
 أصيبت بكسر يف رجلها اثناء قيامها بأعمال مرتلية ممـا اسـتلزم             ويف اليوم التايل، كانت األم اليت     . أمحد

م واأل. نقلها يف كرسي ذي عجالت، ومولودها يف عداد اجملموعة اليت متكنت من الوصول إىل مدينة غزة               
 .ومولودها يف صحة جيدة
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وصنعوا أعالما بيضاء مث ساروا باجتـاه       .  شخصا تقريبا  ٤٥يف املرتل مغادرته وكان عددهم      
ن يعودوا  أاقفني يف الشارع ب   ود اإلسرائيليني ال  وأمرهتم جمموعة من اجلنو   . شارع صالح الدين  

وأطلق اجلنود النار حنو أقدامهم     . إىل منازهلم، لكن الشهود قالوا إهنم واصلوا السري باجتاه غزة         
على سيارات إسعاف أقلّت     وعثروا بعد كيلومترين باجتاه الشمال    . ملكنهم مل يصيبوا أيا منه    

  .اجلرحى إىل مستشفى الشفاء

   على مرتل وائل السمويناهلجوم  -٢  
يف حاالت أخرى، كان دخول اجلنود إىل املنازل أقل عنفا مقارنة مبا حدث يف مرتل             -٧١٢

ففي إحدى احلاالت، هبط اجلنود على سطح املرتل ونزلوا السلم إىل الطابق            . عطية السموين 
 ويف حالة   .)٣٩٩(رجال عن النساء، وقاموا بتفتيش الرجال وتقييد أيديهم       لرضي، مث فصلوا ا   األ

 ويف مـرتل  .)٤٠٠(أخرى، اقتحم اجلنود املرتل بعد أن أحدثوا ثقبا يف اجلدار بواسطة مطرقـة    
وخرج مجيع  . صاحل السموين، طرق اجلنود اإلسرائيليون الباب وأمروا من يف الداخل بفتحه          

عائلة  وعّرف والد صاحل اجلنود هبوية كل من أفراد ال  ،املوجودين داخل املرتل واحدا تلو اآلخر     
وحبسب أقوال صاحل السموين، طلبت العائلة أن يسمح هلا بالذهاب إىل مدينة            . باللغة العربية 

ـ      غزة، لكن اجلنود رفضوا وأمروهم بدال عن ذلك        موين علـى   سبالتوجه إىل مرتل وائل ال
  .اجلانب املقابل من الشارع

رى باالنتقال إىل مرتل شخاص املوجودين يف املنازل األخوأمر اجلنود اإلسرائيليون األ     -٧١٣
 من أفراد عائلة السموين وأقربائهم يف       ١٠٠ونتيجة لذلك اجتمع حوايل     . وائل السموين أيضاً  

ومل . يناير، وكان أغلبهم من النساء واألطفـال      / كانون الثاين  ٤ذلك املرتل حبلول ظهر يوم      
وحوايل الساعة  .  األطفال طعاميتوفر سوى النذر اليسري من املاء ومل يكن هناك أي حليب إل           

وكان هنـاك   . يناير، خرجت إحدى النسوة جلمع احلطب     / كانون الثاين  ٤ من يوم    ٠٠/١٧
  . احلاضرين بعض الدقيق يف املرتل فصنعت خبزا وأعطت قطعة واحدة لكل من

، خرج وائل الـسموين     ٠٠/٧ و ٣٠/٦يناير، بني الساعة    / كانون الثاين  ٥وصباح    -٧١٤
لسموين وحممد إبراهيم السموين وإياد السموين مـن املـرتل        وصاحل السموين ومحدي ماهر ا    

 صـاحل الـسموين     أشاروقد  . ووقف رشاد حلمي السموين قرب باب املرتل      . جلمع احلطب 
أسطح للبعثة بأنه كان يف وسع اجلنود اإلسرائيليني أن يروا الرجال بوضوح من مواقعهم على               

ة، على مقربة من بـاب مـرتل وائـل،    وبغتة انفجرت قذيفة جبانب الرجال اخلمس  . املنازل

__________ 

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣شهادة حممد أسعد السموين،  ) ٣٩٩(
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣شهادة صاحل السموين،  ) ٤٠٠(
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 ومتكـن  .)٤٠١(وتسببت مبقتل حممد إبراهيم السموين، ومحدي ماهر السموين على األرجـح     
ثـالث   ن أو ا قذيفت سقطتخالل مخس دقائق،    و. باقي الرجال من التراجع إىل داخل املرتل      

سـتماع  صاحل ووائل السموين خالل جلسة اال     ذكر  وقد  . قذائف إضافية على املرتل مباشرة    
. "أباشي"من طراز   مروحيات  العلنية أن هذه القذائف كانت عبارة عن صواريخ أطلقت من           

  . لكن البعثة مل تتمكن من حتديد نوع الذخرية املستخدمة
 آخرين أصـيبوا    ١٩ من أفراد العائلة لقوا حتفهم وأن        ٢١وقال صاحل السموين إن       -٧١٥

كان يف عداد املوتى والد صاحل الـسموين،        و. جبروح جراء اهلجوم على مرتل وائل السموين      
. طالل حلمي السموين، ووالدته رمحة حممد السموين، وابنته عزة البالغة من العمـر عـامني       

وأصيب ثالثة من أبنائه جبروح، وأعمارهم مخس سنوات وثالث سنوات وأقل مـن سـنة               
بأسرة وائل السموين،  وفيما يتعلق   . ، لكنهم بقوا على قيد احلياة     )حممود وعمر وأمحد  (واحدة  

ن أصـغر   اصيب ولد أو)  عاما ١٢ عاما، وفارس،    ١٤رزقة،  (قتلت إحدى بناته وأحد أبنائه      
رضت على البعثة صور جلميع القتلى يف مرتل عائلـة           وعُ .)٤٠٢()عبد اهللا وحممد  (سنا جبروح   

  .السموين، كما عرضت الصور خالل جلسة االستماع العلنية يف غزة
ائل السموين، قرر معظم املوجودين يف املرتل مغادرتـه فـورا           وبعد قصف مرتل و     -٧١٦

ن حوكانـت النـساء تلـو     . واملشي إىل مدينة غزة تاركني وراءهم القتلى وبعض اجلرحى        
وعندما رد أفراد العائلة بـأن      . لكن اجلنود أمروا عائلة السموين بالعودة إىل املرتل       . مبناديلهن

عودوا إىل  "جلنود، حبسب أقوال صاحل السموين،      هناك العديد من اجلرحى يف صفوفهم، رد ا       
وعند وصوهلم إىل غزة،    . لكنهم قرروا أال يتقيدوا باألمر وساروا باجتاه مدينة غزة        . "حتفكم

  .توجهوا إىل مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين وأخربوهم عن اجلرحى الذين خلفوهم وراءهم
  
  

__________ 

تشري البعثة إىل أنه يف احلني الذي اتفقت فيه مجيع الشهادات على أن حممد إبراهيم السموين تويف علـى                    ) ٤٠١(
الفور، فإن هناك تضاربا يف الشهادات عما إذا كان محدي ماهر السموين قد قتل يف الضربة األوىل أو أنه                   

 .تويف بعد ذلك داخل املرتل
:  فـردا هـي    ١٥وا يف اهلجوم على مرتل وائل السموين، وعددهم         ارب عائلة السموين الذين قتل    قأمساء أ  ) ٤٠٢(

؛ إمساعيـل   ) عامـا  ٤٤أنثى،  (؛ ليلى نبيه    ) عاما ٢٢ذكر،  (؛ توفيق رشاد    ) عاما ٣٧أنثى،  (رباب عزت   
؛ حممد حلمي   ) عاما ٢٠أنثى،  ( حممد   ا؛ مه ) عاما ١٤ذكر،  (، إسحاق إبراهيم    ) عاما ١٦ذكر،  (إبراهيم  
أنثـى،  (؛ هدى نايل    ) عاما ٣٦أنثى،  (؛ حنان مخيس سعدي     ) سنوات ٦ العمر    البالغ من  اابن مه (طالل  
؛ املعتصم بالل حممـد     ) عاما ٢٤أنثى،  (؛ صفاء صبحي    ) عاما ٥٦أنثى،  (؛ رزقة حممد حممود     )عاما ١٧

؛ نصار إبراهيم حلمـي     )عاما٤٢ذكر،  (؛ رشاد حلمي    ) عاما ٢٤ذكر،  (؛ محدي ماهر    ) أشهر ٦ذكر،  (
 ). سنوات٦ذكر، (
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نة الصليب األمحر الدولية لنجدة املـدنيني يف        حماوالت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين وجل       -٣  
  منطقة السموين

قامت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين بأول حماولة إلجالء اجلرحـى مـن منطقـة                -٧١٧
، بعد تلقي مكاملـة  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٤ من يوم ٠٠/١٦عة  لساالسموين يف حوايل ا   

محر الفلسطيين بلجنة الـصليب األمحـر       واتصلت مجعية اهلالل األ   . من أسرة عطية السموين   
ومتكنت سيارة إسـعاف    . الدولية لتنسيق دخوهلا إىل املنطقة مع القوات املسلحة اإلسرائيلية        

. تابعة للهالل األمحر الفلسطيين آتية من مستشفى القدس من الوصول إىل منطقة الـسموين             
لغ أوىل منـازل املنطقـة      وانعطفت السيارة باجتاه الغرب خارجة من شارع صالح الدين لتب         

عندما صّوب اجلنود اإلسرائيليون املرابطون على سطح أحد املنازل أسلحتهم إليها وأمروهـا        
من مالبـسهما  التجرد يديهما وأرة ورفع ياوأُمر السائق واملمرض باخلروج من الس     . بالتوقف

يارة ملدة تتـراوح    مث قام اجلنود اإلسرائيليون بتفتيشهما وتفتيش الس      . واالستلقاء على األرض  
، أمر اجلنود فريق اإلسعاف بـالعودة إىل  ءوعندما مل يعثروا على أي شي.  دقائق١٠ و ٥بني  

وقال سائق سيارة اإلسعاف يف . بعض اجلرحىبنقل مدينة غزة رغم مناشدهتم بأن يسمح هلم    
 لكنـه   إفادته أمام البعثة إنه يتذكر أنه رأى نساء وأطفاال قابعني حتت سلم أحـد املنـازل،               

  .)٤٠٣(يؤذن له بأخذهم معه مل
ينـاير،  / كانون الثاين  ٥وعقب وصول أول أفراد عائلة السموين إىل مدينة غزة يف             -٧١٨

طلبت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين وجلنة الصليب األمحر الدولية من القـوات املـسلحة              
ن طلبـهما قوبـل     لك. اإلسرائيلية أن تأذن هلما بالذهاب إىل حي السموين إلجالء اجلرحى         

يناير، توجهت سيارة تابعة للجنة     / كانون الثاين  ٦ من يوم    ٤٥/١٨وحوايل الساعة   . بالرفض
الصليب األمحر الدولية وأربع سيارات إسعاف تابعة جلمعية اهلالل األمحـر الفلـسطيين إىل              

 أنه  منطقة السموين على الرغم من عدم وجود أي تنسيق مع القوات املسلحة اإلسرائيلية، بيد             
  .مل يسمح هلا بدخول املنطقة وإجالء اجلرحى

، أذنت القوات املسلحة اإلسرائيلية للجنة الصليب       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٧ويف    -٧١٩
األمحر الدولية ومجعية اهلالل األمحر الفلسطيين أخريا بالذهاب إىل منطقة الـسموين خـالل              

 مـن ذلـك     ٠٠/١٦ والـساعة    ٠٠/١٣ املعلن بني الساعة     "الوقف املؤقت إلطالق النار   "
للهالل األمحر وسيارة للـصليب األمحـر       تابعة   وسارت ثالث سيارات إسعاف      .)٤٠٤(اليوم

ـ               ا ـوسيارة أخرى استخدمت لنقل اجلثث يف شارع صالح الدين من غزة حىت بلغت مكان
 وحاولت. ومترا مشال منطقة السموين ليجدوا املنطقة مغلقة بأكوام من الرمل         ل كي ١,٥يبعد  

__________ 

 .٢٠٠٩ه ييون/ حزيران١٠ يف W2قابلة اليت أجرهتا البعثة مع سائق سيارة مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين امل ) ٤٠٣(
 .٢٠٠٩ه ييون/ حزيران١٠ يف W1املقابلة اليت أجرهتا البعثة مع سائق سيارة مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين  ) ٤٠٤(
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لحة اإلسرائيلية لفتح الطريـق، لكنـهم       سجلنة الصليب األمحر الدولية التنسيق مع القوات امل       
  . كيلومترا١,٥للمسافة املتبقية البالغة على األقدام رفضوا وطلبوا من طاقم اإلسعاف السري 

وعند وصول اهلالل األمحر الفلسطيين إىل حي السموين، بدأ الطاقم بالبحث عـن               -٧٢٠
وقال سائق سيارة إسعاف من الفريق للبعثة إهنم وجدوا يف مرتل وائـل             .  املنازل األحياء يف 
 وكان أحد الطفلني مـصابا جبـرح   .)٤٠٥( جثة وطفلني مصابني جبروح خطرية  ١٥السموين  

وكان الطفالن يعانيان من اجلفاف     .  منه رائحة كريهة   كانت تصدر عميق يف الكتف التهب و    
 ١١ويف مرتل قريـب، وجـدوا       . ل األمحر الفلسطيين  واستبد هبما اخلوف من موظف اهلال     

  .شخصا يف غرفة واحدة، من بينهم امرأة ميتة
ومل يكن أمام فريق اإلسعاف سوى ثالث ساعات لتنفيذ العملية وكان األشخاص              -٧٢١

ة لوقوع  جوقد أصيب الطريق بأضرار نتي    . الواجب إجالؤهم ضعفاء بدنيا ومضطربني نفسيا     
ووضع . سرائيلية عليه، مبا يف ذلك الدبابات واجلرافاتقوات املسلحة اإل  القذائف وحتركات ال  

 كيلومتر إىل املكان الذي أجـربوا       ١,٥املسعفون الشيوخ يف عربة وجروها بأنفسهم ملسافة        
واضطروا إىل ترك اجلثث املوجودة على قارعة الطريـق أو          . على ترك سيارات اإلسعاف فيه    

ويف . أطفال، وكذلك املوتى الذين وجدوهم يف املنـازل       حتت األنقاض، ومن بينهم نساء و     
طريق العودة إىل السيارات، دخل طاقم اهلالل األمحر الفلسطيين إىل أحـد املنـازل حيـث         

وفيما كانوا حيملون الرجل ليخرجوه من املـرتل، بـدأت          . وجدوا رجال مكسور الساقني   
نذارهم على األرجح بـأن سـاعات       سرائيلية بإطالق النار على املرتل إل     القوات املسلحة اإل  

ومل يـتمكن اهلـالل األمحـر       .  الثالث شارفت على االنتـهاء     "وقف إطالق النار املؤقت   "
  .يناير/ كانون الثاين١٨الفلسطيين من العودة إىل املنطقة حىت 

 من العودة إىل    ، متكن أفراد عائلة السموين أخرياً     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ويف    -٧٢٢
وقد دمـرت   . وا مرتل وائل السموين مهدما، كأكثر املنازل األخرى يف احلي         ووجد. حيهم

وُتظهر الصور اليت التقطت . القوات املسلحة اإلسرائيلية البناء فوق جثث من قضوا يف اهلجوم        
يناير أقداما وأرجال بارزة من حتت األنقاض والرمال، ورجال اإلسعاف          / كانون الثاين  ١٨يف  

صف أحد الشهود للبعثة مشهد أفـراد       وو. ساء والرجال واألطفال  الذين يسحبون جثث الن   
العائالت وهم ينقلون اجلثث يف عربات جترها األحصنة، وشاب جيلس قرب حطام مرتله يف              

  .)٤٠٦(حالة صدمة، وفوق كل ذلك رائحة املوت الطاغية على املكان
  
  

__________ 

 .الشاهد نفسه ) ٤٠٥(
 .٢٠٠٩ه نييو/ حزيران٧ يف W2 ة اهلالل األمحر الفلسطييناملقابلة اليت أجرهتا البعثة مع سائق سيارة مجعي ) ٤٠٦(
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  الوقائعاالستنتاجات املستخلصة من   -٤  
ليس لـدى   و. باملصداقية واملوثوقية يتمتعون   املذكورين أعاله     البعثة أن الشهود   ترى  -٧٢٣

  .هتمديف شهاالبعثة ما يدعوها إىل التشكك 
وفيما يتعلق بالسياق الذي جرت فيه اهلجمات على مرتيل عطية السموين ووائـل               -٧٢٤

ينيني يف حـي    طالسموين، تالحظ اللجنة أن هناك ما يشري إىل احتمال وجود مقاتلني فلـس            
وقد قال أحد الشهود للبعثـة      .  خالل الساعات األوىل من اهلجوم الربي اإلسرائيلي       السموين

يناير، / كانون الثاين  ٤ إىل   ٣إنه عندما مسع الطلقات األوىل للنار على مقربة من مرتله يف ليلة             
ويشري تقرير قدمته منظمة غري حكومية إىل       . ظّن أول األمر أن مصدرها مقاتلون فلسطينيون      

، يزعم أنه عضو يف حركة اجلهاد اإلسالمي، قد قتل يف منطقة السموين يف  فلسطينياًأن مقاتالً
  .)٤٠٧(يناير/ كانون الثاين٤  و٣حوايل منتصف ليلة 

إىل أن القوات املسلحة اإلسرائيلية     تشري بقوة   بيد أن البعثة تعترب أن شهادات الشهود          -٧٢٥
ينـاير  / كانون الثاين  ٤ بزوغ فجر    كانت تسيطر سيطرة كاملة على حي السموين حىت قبل        

وحبـسب  . وقد اختذ اجلنود اإلسرائيليون مواقعهم على سطوح املنازل يف املنطقـة          . ٢٠٠٩
 .)٤٠٨(أقوال عدة شهود، حتدث اجلنود يف الشارع إىل سكان احلي الذين خرجوا من منازهلم             

ان فيه إيـاد  كما حدث مثال يف مرتل صاحل السموين ويف املرتل الذي ك         (ويف بعض احلاالت    
 ملا قالـه    ووفقاً. ، دخل اجلنود املنازل دون عنف بعد أن طرقوا أبواهبا         )نظر أدناه االسموين،  

حيـث عـّرف   (وية املوجودين يف مرتله يف اخلارج هبف املطول   يصاحل السموين، جرى التعر   
م ال يواجهون وبدا اجلنود واثقني من أهن). والده اجلنود هبوية كل فرد من أفراد العائلة بالعربية    

  .خطر هجوم فوري
 اإلفادة اليت تقدم هبا باحث إسرائيلي، واليت يـشري فيهـا            واستعرضت البعثة أيضاً    -٧٢٦
 فيها أنه مل حيـدث أي  ادعوا هبا السكان الفلسطينيون واليت      دىلأ إىل أن اإلفادات اليت      عموماً

. العمليـات املـسلحة   قتال يف حيهم تتناقض وروايات اجملموعات املسلحة الفلسطينية عن          
وتالحظ البعثة أنه فيما يتعلق حبي السموين، يبدو أن هذا التقرير يؤيد إفادات الشهود بعـدم      

  .)٤٠٩(وقوع معارك

__________ 

 .قائمة مركز امليزان باألطفال الذين قتلوا خالل العمليات العسكرية يف غزة ) ٤٠٧(
 .شهادتا صاحل السموين وفرج السموين ) ٤٠٨(
)٤٠٩ ( “The hidden dimension of Palestinian war casualties…” . ١٠٠ فقط مـن أصـل   حاالت ٤هناك 

 املنطقة األكرب من مدينة غزة اليت يقع فيهـا حـي            ي إىل وقوع معارك يف الزيتون، وه      شريُتحالة مسجلة   
ينـاير  / كانون الثـاين   ١٣ و ١١ و ٧ و ٦وقد جرت احلوادث اليت أفيد بوقوعها يف الزيتون يف          . السموين
، وهي حوادث فتح مقاتلون فلسطينيون النار خالهلا على القوات اإلسرائيلية واسـتخدموا فيهـا             ٢٠٠٩

 .وفجروا عبوة ناسفة) يف حادث واحد(قنابل صاروخية ومدفع هاون 



A/HRC/12/48 

205 GE.09-15864 

وفيما يتعلق باهلجوم على مرتل عطية السموين، وجدت البعثة أن شهادات اجلنـود               -٧٢٧
تـدعم روايـة فـرج      غري احلكومية اإلسرائيلية     "كسر جدار الصمت  "اليت نشرهتا منظمة    

ويبدو أن اهلجوم على مرتل عطية السموين مت وفق اإلجراء الذي تتبعـه القـوات               . السموين
ويفسر اجلندي هذا اإلجـراء بأنـه   . "wet entry"املسلحة اإلسرائيلية والذي يشار إليه باسم 

الصواريخ ونريان الدبابات ونريان األسلحة الرشاشـة داخـل املـرتل           "هجوم تستخدم فيه    
والفكرة هي أننا عنـدما نـدخل إىل        . ونطلق النار وحنن ندخل إىل غرفة     . بل اليدوية اوالقن
 وحبـسب أقـوال اجلنـدي،       ."ن يطلق النار علينا   أما، ال ميكن ألحد يف ذلك املرتل         مرتل

هذا اإلجراء كان موضع تدريب مكثف خالل املناورات اليت أجرهتا القوات املسلحة             إنـف
  .)٤١٠(مؤخرا اإلسرائيلية

وتشري البعثة إىل أنه بالنظر إىل الظروف اهلادئة عموما اليت يبدو أهنا كانت تـسود                 -٧٢٨
خرى بعد أن أويدل على ذلك طريقة دخول اجلنود إىل منازل        (حي السموين يف ذلك الوقت      

وحقيقة أن اجلنود سبق وحتدثوا إىل فـرج الـسموين، وهـو أحـد              ) األبوابطرقوا على   
يف مرتل عطية السموين، فإهنا ال ترى أي ظروف تربر الدخول العنيف            األشخاص املوجودين   

  .إىل املرتل
ة الذين خرجوا من مرتل وائـل الـسموين   سوفيما يتعلق باهلجوم على الرجال اخلم       -٧٢٩

، والقـصف الـذي   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٥حبثا عن احلطب يف الصباح الباكر من يوم        
البعثة إىل أن أفراد العائالت األخرى الذين نقلتهم القـوات          تعرض له املرتل بعد ذلك، تشري       

 اإلسرائيلية إىل مرتل وائل السموين قد خضعوا للتفتيش من جانب اجلنود اإلسرائيليني، وفقاً            
وتشري مجيع األحداث إىل أن القوات اإلسرائيلية كانت تعلم بوجـود           . لرواية صاحل السموين  

ع أن العائالت قد طلبت بأن يسمح هلا مبغادرة املنطقة إىل           والواق.  مدين يف املرتل   ١٠٠قرابة  
ومن احملتم أن املـرتل كـان       .  بالبقاء يف مرتل وائل السموين     تمر أُ امكان أكثر أمانا، لكنه   

خيضع ملراقبة مستمرة من اجلنود اإلسرائيليني الذين كانوا قد بسطوا سيطرهتم الكاملة علـى              
  . املنطقة يف ذلك الوقت

تمكن البعثة من حتديد ما إذا كان اهلجوم قد جرى باستخدام صورايخ أطلقت             ومل ت   -٧٣٠
 ملا قاله صاحل ووائل السموين للبعثة خـالل جلـسة           ، وفقاً "أباشي"من طراز   مروحيات  من  

لكن الواقع املتمثل يف أن قذيفـة أوىل        . االستماع العلنية يف غزة، أو باستخدام ذخائر أخرى       
يف وقت مل تكن    ( اخلمسة بعد فترة قصرية من مغادرهتم املرتل         سقطت على مقربة من الرجال    

وأن قذيفتني أو ثالث قذائف ضربت املرتل بعد أن تراجع مـن            ) هناك أي معارك يف املنطقة    
سلحة املستخدمة تتيح درجة عالية من      تبقى على قيد احلياة إىل داخل املرتل، يدل على أن األ          

األهداف هم   وأن الرجال اخلمسة، ومن مث املرتل، كانوا         الدقة يف التسديد ووقتا قصريا للرد،     
  .املتوخاة من اهلجوم

__________ 

 .٨٢، الصفحة ٣٧نظر أيضا الشهادة رقم ا؛ ١٤، الصفحة ٤، الشهادة رقم شهادات اجلنود ) ٤١٠(
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وتشري البعثة إىل أن القوات املسلحة اإلسرائيلية نفت حدوث اهلجوم على مرتل وائل          -٧٣١
جاكوب ، أدىل   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٩فقد أفيد أنه يف     . السموين بعد ذلك بأربعة أيام    

جـيش  "اجليش اإلسرائيلي ببيان إىل وكالة رويتر لألنباء قال فيـه إن            دالل، املتحدث باسم    
 جـيش  ا إذا كـان كما أننا حتققنا مم. [...] الدفاع اإلسرائيلي مل جيمع السكان يف أي مبىن    

سرائيلي  جيش الدفاع اإل   إن. أم ال يناير  / كانون الثاين  ٥لنار يف   قد أطلق ا  الدفاع اإلسرائيلي   
 وليس  .)٤١١("الزيتون أو على مقربة منه يف اخلامس من الشهر        ي  حمل يستهدف أي مبىن يف      

 أو يشري   الشاملللبعثة علم بصدور أي بيان الحق عن احلكومة اإلسرائيلية يناقض هذا النفي             
  .دعاءات ملزيد من التحقيقاالإخضاع هذه إىل 
ين، تشري  وفيما يتعلق بإعاقة وصول العناية الطبية الطارئة إىل اجلرحى يف حي السمو             -٧٣٢

 أعوام كان ما يزال حيـا يف الـساعة          ٤البعثة إىل أن الطفل أمحد السموين البالغ من العمر          
سعاف التابعة جلمعية    عندما متكنت سيارة اإل    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٤ من يوم    ٠٠/١٦

 متر  ٢٠٠ و ١٠٠طلبها أقاربه من الوصول إىل مسافة تبعد بني         اليت  اهلالل األمحر الفلسطيين    
والواقع أنه تويف بعد ذلك بعشر ساعات، مما يشري إىل أن           . عن املرتل الذي كان موجودا فيه     

وقد أوقف اجلنود اإلسرائيليون سيارة اإلسـعاف       . ة كانت جيدة  ياحظوظ بقائه على قيد احل    
 يدل يء مل يعثروا على أي شم وبالرغم من أهن.)٤١٢(وقاموا بتفتيش السائق واملمرض والسيارة   

 الطوارئ احلقيقية املتمثلة يف إجالء مدين ةارة اإلسعاف أتت ملهمة أخرى غري مهمعلى أن سي
  . لى العودة إىل مدينة غزة بدون أمحد اجلريحعسعاف  أرغموا سيارة اإلقدجريح، ف
يناير، وبعد وصول الناجني من اهلجوم على مـرتل وائـل           / كانون الثاين  ٦ و ٥ويف    -٧٣٣

ة، طلبت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين وجلنة الـصليب         السموين إىل مستشفيات مدينة غز    
. األمحر الدولية اإلذن من القوات املسلحة اإلسرائيلية بدخول حي السموين إلجالء اجلرحى           

الفلسطيين، فإن    للمعلومات املتوفرة جلمعية اهلالل األمحر     ووفقاً. لكن طلبهما قوبل بالرفض   
. ة الصليب األمحر الدولية إن املعارك دائرة يف املنطقـة         القوات املسلحة اإلسرائيلية قالت للجن    

بيد أن سائق سيارة إسعاف تابعة للهالل األمحر الفلسطيين كان يف قافلة للـهالل األمحـر                
توجهت إىل املنطقة، رغم رفض القوات املسلحة اإلسرائيلية إعطائها اإلذن، أفاد بأنه مل يكن              

 يتمكن اهلالل األمحر الفلسطيين وجلنة الصليب        ومل .)٤١٣(هناك أي اشتباكات يف ذلك الوقت     
  .يناير/ كانون الثاين٧األمحر الدولية من إجالء اجلرحى من املنطقة حىت بعد ظهر يوم 

__________ 

)٤١١ ( http://www.javno.com/en-world/gaza-boy-recounts-house-of-death_222451. 
هانتـهما  إعالوة على تفتيش سائق سيارة اإلسعاف واملمرض، يبـدو أن اجلنـود اإلسـرائيليني أرادوا                 ) ٤١٢(

 دقائق، بعد ظهـر     ١٠ و ٥ ملدة تتراوح بني     بإجبارمها على االستلقاء يف عرض الطريق مبالبسهما الداخلية       
 .يناير/يوم بارد من أوائل أيام كانون الثاين

 .سجالت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين يف مستشفى القدس ) ٤١٣(



A/HRC/12/48 

207 GE.09-15864 

وتعتقد البعثة، باالستناد إىل ما يتوفر هلا من معلومات، بـأن القـوات املـسلحة                 -٧٣٤
، وأهنا تسببت بالتـايل يف      فيةبصورة تعس اإلسرائيلية منعت إجالء اجلرحى من حي السموين        

وقوع وفاة إضافية واحدة على األقل، ويف تفاقم إصابات اجلرحى اآلخـرين، ويف تعـرض               
  .بعض اجلرحى على األقل لصدمة قاسية، وخباصة األطفال منهم

وتدعم هذه االستنتاجات النشرة الصحفية الصادرة عن جلنة الصليب األمحر الدولية             -٧٣٥
  : اليت تقول،٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٨يف 

طلبت اللجنة الدولية للصليب األمحر تيسري املرور اآلمن لسيارات اإلسعاف            
يناير، لكنها مل تتلـق     / كانون الثاين  ٣منذ  ] منطقة السموين بالزيتون  [إىل هذا احلي    

  .يناير/ كانون الثاين٧التصريح بذلك من جيش الدفاع اإلسرائيلي إال بعد ظهر يوم 
جلنة الصليب األمحر الدوليـة     /ريق مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين    ر ف ـوعث  

وكانوا يف حالة من الضعف    .  أطفال صغار قرب جثة والدهتم يف أحد املنازل        ٤على  
لكنه ضعيف إىل   على قيد احلياة،    وعثر على رجل    .  أقدامهم متنعهم من الوقوف على   

 جثـة مـستلقية     ١٢ وكان هناك ما جمموعـه    . درجة ال يقوى فيها على الوقوف     
  .حشيات على

مجعية /ويف مرتل آخر، عثر فريق النجدة التابع للجنة الصليب األمحر الدولية            
 شخصا ممن جنوا من هذا اهلجوم، ومن بينهم عدد          ١٥اهلالل األمحر الفلسطيين على     

وقد تلقى فريق .  جثث إضافية٣ عثر الفريق على ،ويف مرتل آخر أيضا. من اجلرحى
 املرتل  ا مترا تقريبا من هذ    ٨٠سرائيليني املرابطني على بعد     ا من اجلنود اإل   النجدة أمر 

 هناك عدة مواقع أخرى قريبة تابعة توكان. مبغادرة املنطقة، لكن الفريق رفض ذلك    
  .)٤١٤(جليش الدفاع اإلسرائيلي، باإلضافة إىل دبابتني

  مناطق أكثر أمناً باجتاه م سرياً حياولون مغادرة منازهل كانوادنينيمقتل   -باء   

  طالق النار على إياد السموينإ  -١  
 حممد أسعد السموين وفوزي      كلٍّ من  وفاة إياد السموين من   عن  تلقت البعثة شهادة      -٧٣٦

كـانون   ٤ إىل   ٣ في ليلة ف.  مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين     موظف يف  عرفات، وكذلك من  
 ٤٠ مع حنـو     موجودين ما اخلمسة أطفاهلإياد السموين وزوجته و   كان  ،  ٢٠٠٩ يناير/الثاين

 من  ، الكائن على مسافة قريبة جداً     سعد السموين أ يف منـزل  األسرة املمتدة    شخصاً من أفراد  
 يفو .)أعـاله يت ورد وصـفها     مشاهد احلوادث ال  ( وائل السموين وعطية السموين      ـزيلمن

.  املنــزل   على سـطح    جلبة مسعوا،  ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٤ من يوم    صباحاًالواحدة  
__________ 

)٤١٤ ( http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-news-080109.  
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 وا، وطرق ون سرياً على الدرج   سرائيليإجنود  نزل من السطح     اخلامسة فجراً،  الساعة   حوايلو
 يوجد أي مقاتـل    أنه ال  قيموناملوأجاب  . قاتلي محاس عن م سألوا  و. وا ودخل باب املنـزل 

 علـى   جرب الرجـال  وأُ.  الرجال عن املسّننيفصل النساء واألطفال و    مث قام اجلنود ب    .حلماس
. بالسـتيكية ال األصـفاد  اليـدين ب   ي العينني ومكبل   معصويب  وكانوا  غرفة منفصلة،  دخول

ومتركـز اجلنـود    .  على نفسه  أحدهم ما تبوَّل بعد مح هلم بالذهاب إىل املرحاض إال     ُيس ملو
  .زلـاملن يف

 وائل السموين،    منـزل  قصف وعلى أثر ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٥صباح يوم   و  -٧٣٧
  ليس مبقدور   الشهادات الواردة،  وبناًء على . سعد السموين أ إىل منـزل اجني   من الن  جلأ اثنان 

 عائلة السموين املوجودين   أفراد   وا حينئذٍ  أمر قدما إذا كان اجلنود اإلسرائيليون      أن حتدد   البعثة  
نفسها قد التمست مـن      عائالتالأن   م إىل مدينة غزة، أ    توجه سرياً اخلروج وال بزل  ـيف املن 

وائـل  منــزل    أقارهبم يف    عّما أصاب عة   املروِّ األنباء مساع بعد   باملغادرة ا هل اجلنود السماح 
 عنـد  كانوا مـتجمِّعني   األشخاص الذين     كان األمر، فقد خرج من املنـزل      وأياً. السموين

اجتـاه  ، ب صالح الـدين قبل املضي يف شارع نزوالً السموين اجتازوا شارعسعد السموين و  أ
توقـف   ىل مدينة غـزة دون إلسري مباشرة لوا تعليمات من اجلنود   تلق وكانوا قد . مدينة غزة 

 بعدما قـال هلـم     اليدين   يد مقيَّ يزالون الرجال ال وكان  . ن الطريق املباشر  ع ودون االبتعاد 
  . القيودنزع إذا حاولوا رناالطالق إل عرضون سيتإهنماجلنود 
زل ـلسموين وأمام من   ا شارع مشال  قليلة على بعد أمتار  و صالح الدين،    ويف شارع   -٧٣٨

ح وتمركزين على سط  املسرائيليني  اإلنود  اجل أو عدد من     أطلق جندي واحد   ،)٤١٥(عائلة جحا 
،  ملساعدته حممد أسعد السموين  وتقدَّم  . )٤١٦(أرضاياد يف ساقه وسقط     إ  فأصيب . النار املنازل

. بعة سـريه  مبتال أمره   ازنامل  أحد  على سطح  سرائيلياًإ ، لكن جندياً  خلفه مباشرة كان يسري   و
كـان   سـرائيلياً إ ن جندياً أ أدرك و دهعلى جس الليـزر   شعاعنقطة احلمراء ل  العندما رأى   و

  طلقات حتذير علـى    ونسرائيلياجلنود اإل كما أطلق   . تراجع عن خطوته  ،  يصوِّب سالحه إليه  
 وُمنع كلّ من زوجة     .لوقوف على قدميه  يف ا ياد  إ حممد أسعد السموين ملنعه من مساعدة        والد
فوزي عرفـات،    وأفاد   . أخرى  طلقات حتذير   من خالل   إياد السموين من مساعدته    الدوأو

السموين إىل غزة، أنه     من حي     على األقدام   سرياً  متوجِّهة  جمموعة أخرى  أفراد  بني الذي كان 
زف ـل اليدين بأصفاد بالستيكية بيضاء، والدم ين       على األرض، مكبَّ   دَّداًرأى إياد السموين مم   

 فوزي عرفات أنه صرخ   وذكر  . ملساعدةا وهو يتوسَّل  يف ساقيه،    يت أصيب هبا   ال روحاجلمن  

__________ 

 .براهيم جحا املفصَّلة أدناه يف هذا الفصلوهو منـزل عائلة معني جحا، انظر حالة إطالق النار على ا ) ٤١٥(
استناداً إىل باحثني يف منظمة فلسطينية غري حكومية أجروا حتقيقاً يف هذه احلالة، رنَّ اهلاتف احملمـول يف                   ) ٤١٦(

جيب أحد األقارب الذي كان يسري أمام إياد السموين، فحاول إياد السموين إخراج اهلاتف من جيبـه                 
، وعندئٍذ، أطلـق اجلنـدي      )ني كذلك، فلم يستطع وضع يده يف جيبه بنفسه        وكانت يدا القريب مقيَّدت   (

 .ومل ُيذكر هذا التفصيل أمام البعثة خالل املقابالت اليت أجرهتا. اإلسرائيلي النار
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صوَّب بندقيته إىل زوجـة      اجلندي    لكن ."جالء اجلريح إنريد  " : قائالً سرائيليإندي  ج باجتاه
  .دونهمن  بالتقدم وأمرهم أوالدهياد وإ

 مدينـة   باجتاه   ومواصلة السري  التخلي عنه  وأقاربه على  إياد السموين    وأُجربت عائلة   -٧٣٩
ويف مستشفى الشفاء، أبلغوا عن حالته وعن حاالت القتلى واجلرحى اآلخرين الـذين             . غزة

سرائيلية أن القوات املسلحة اإل     ممثلو مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين      وأخربهم .ُخلِّفوا وراءهم 
  .الوصول إىل املنطقةإمكانية  هلم تتيح ال

 ثالثـة   ه بعد مـضي   لبعثة بأن  ا )٤١٧( األمحر الفلسطيين   مجعية اهلالل  موظف يف  أخربو  -٧٤٠
 مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين على إذن من        حصلت،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٨يف  وأيام،  

 .جالء إياد الـسموين    إل ، الدولية  الصليب األمحر   جلنة عن طريق  ،القوات املسلحة اإلسرائيلية  
 صالح الدين يف     شارع رض يف األعلى  ملقًى   مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين      ووجده موظف 

 يف يـة  نار مصابا بطلقـات  كان  و. ل اليدين يزال مكبَّ  كان ال و. ربهوصفه أقا الذي  املكان  
  . ونزف حىت املوت،ساقيه

  وقائعستخلصة من ال املستنتاجاتاال  -٢  
علـى  طالق النار   إ يف ما يتعلق ب    استمعت إليهم  الذينعيان  ال شهود   أنثة  تستنتج البع   -٧٤١

ـ  ما يدعوها للتـشكك     ليس لديها   و .يتمتعون باملصداقية واملوثوقية  إياد السموين     حةيف ص
  . اهلالل األمحر الفلسطيين مجعيةسعافإ شهادة سائق سيارة وثِّقها تاليت، هتمالعناصر الرئيسية لشهاد

نيني  جمموعة كبرية من املـد     بني أفراد   موجوداً  إياد السموين كان    أن بعثةوتستنتج ال   -٧٤٢
 يف منطقة تقـع حتـت       ،اجتاه مدينة غزة  ب وتوجَّهوا سرياً على األقدام    منازهلم   االذين غادرو 

. بأصفاد بالستيكية بيضاءمكبَّلتني ه ا يد وكانت. السيطرة الكاملة للقوات املسلحة اإلسرائيلية    
األصـفاد   لـدى رؤيـة   ،  على علـم    أن يكون  لجندي الذي أطلق النار عليه    كان ينبغي ل  و

سـعد  أ منــزل  التنسيق مع زمالئه اجلنود املتمركزين يف        يكن بناًء على   إن مل    ستيكية،البال
 من  حتجاز للتفتيش واال  قد خضع   السموين أنب،  قليلة من األمتار   مئات   مسافةالسموين على   

  اسـتهدفت  النار على إياد السموين،وعند القيام بإطالق .  القوات املسلحة اإلسرائيلية   جانب
  .عليها هتديد  أييشكلمل يكن  ، مدنياً عمداً،سرائيليةة اإلالقوات املسلح

  إىل  ولـيس  شلّ حركته  رمبا هتدف إىل   النريان املوجهة إىل إياد السموين       وإذا كانت   -٧٤٣
 وأصـدقائه   عائلتـه هتديد أفراد   إال أن القوات املسلحة اإلسرائيلية ضمنت، من خالل          قتله،
  .زف حىت املوتـ تركه ينتتعمدو. ته حياإلنقاذ الطبية  املساعدةعدم تلقيه الفتاكة، بالنريان

  

__________ 

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠، سائق سيارة مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين، W4مقابلة أجرهتا البعثة مع  ) ٤١٧(
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متـأملني   كانوا الذين حتدثوا عن وفاة إياد السموين         العيان  البعثة أن شهود   وجدتو  -٧٤٤
، أسـرته  عجز   كما تذكَّروا . مساعدة من زوجته وأوالده وأقاربه    التماسه لل  ر تذكّ بشدة عند 

 أُُجربت، و ة له ساعد يف حال تقدمي امل    الق النار طإل خطراً حقيقياً بالتعرض   واجه ت ت كان يتال
  .زف حىت املوتـللتخلي عنه على الطريق ين

شـهد  طالق النار علـى     إزل عائلته و  ـ من الذي استهدف جي يف اهلجوم    ـوفاة حممد ح    -٣  
  ال مسعود عرفات وُعحـجي
اسـتمعت إىل   ، و جلسة خاصـة  جي يف   ـ مع السيدة عبري ح    ةالبعثة مقابل أجرت    -٧٤٥
  .يف غزةاملعقودة علنية الستماع ال يف جلسة اهتاشهاد
جي وزوجتـه   ـ حممد ح  عائلة  كانت ،٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٥ إىل   ٤يلة  ليف    -٧٤٦
 إطالق النار،   وسعياً ليكونوا مبأمن أكرب من عمليات     .  يف حي السموين    يف املنـزل  )٤١٨(عبري

دوّي انفجار  ت عبري حجي    ، مسع صباحاً ٣٠/١  الساعة حوايلو. رض على األ  فرشهموضعوا  
  عـبري  ت دقائق،كان وبعد مرور بضع  . نوافذال ت وحتطم اهتّز املنـزل من جرائه   ،  قوي جداً 
، تبحث عن هاتفهـا احملمـول السـتخدامه         عائلة أفراد ال  سائر يف غرفة خمتلفة عن      حـجي

بـدأ  و. زلـ ما يبدو داخل املن    يفهذه املرة   وكان   ، انفجار ثانٍ  دويعندما مسعت   لإلضاءة،  
 وجدت  ويف الظالم الدامس،  . ُيجب، لكن زوجها مل     "!يـأب" صائحنياألطفال يصرخون،   

 تاهـا  بن وكانت. جانب من رأسه، يف منطقة العني واألذن       يفزوجها وشعرت أنه قد أصيب      
  . جبروح سنة، قد أصيبتا١٣، البالغة من العمر ، ونغمسنوات ٦ من العمر ةنور، البالغ

. تويفنه  إجي، الذي فحص شقيقه وقال هلا       ـ، ناصر ح  زوجهاوأخ   جارها   نادتو  -٧٤٧
سـرائيليون  اإلنـود   اجلجي، اقـتحم    ـزل ناصر ح  ـىل من إ كانوا يستعدون لالنتقال     وفيما
فـأنكر  ،  " محاس  من كان"ذا  إ عما    ناصر حـجي  وسأل اجلنود .  وهم ُيطلقون النار   زلـاملن

 الـسيدة    وتتـذكَّر  . محاس أو فـتح    ينتمي إىل  املنطقة    هذه أحد يف   أن ال  مؤكداً هلم  ذلك،
زاد و. " محـاس  من"جي  ـن ناصر ح  أ على   ُيصرون يضحكون و   كانوا  اجلنود أنجي  ـح

ناصـر  وأُمـر  . حالة األطفالشاهدوا جثة زوجها وكانوا قد  اجلنود   ألن،  الضحك من أملها  
فـرش  ال شقيقه إىل غرفة أخرى، حيـث ألقـى اجلنـود            ة جث جبّرلع مالبسه مث    خب حـجي
جي ـ حري عب عادت عندماالوضع ذاته يف  ممدَّدةزالت  الت اجلثةكانو (اجلثةنيات على والبطا
فطلبت إليهم  . قتلون كذلك ا كانوا سيُ  إذا ما   طفاهل أ  وسأهلا ). أسبوعني  مضي زهلا بعد ـإىل من 

 أن  كما تتذكَّر السيدة حــجي    . يف مواجهة املوت  اليت ُتتلى   صالة  هي ال ، و تالوة الشهادة 
وأعربت عن  .  حتته  األرض حيفرونزل و ـ املن ية على أرض   القائم  البالط كسرونا ي اجلنود كانو 

__________ 

، ونـور اهلـدى   ) عاما١٣ً(، ونغم   ) عاماً ١٦(غادة  :  مخسة أوالد، أربع بنات    حممد وعبري حـجي هلما    ) ٤١٨(
 ). عاما١١ً(، وابن واحد ُيدعى أمني ) أعوام٣(، وشهد )أعوام ٦(
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ذلك كان  إن بالقولعلنية، ال  االستماع يف جلسةطُرح عليها هبذا الشأن على سؤال رداًرأيها 
  .)٤١٩(لزـ على سطح املن الحقاًوهاأكياس الرمل اليت وضعتعبئة حلصول على رمل لهبدف ا
امـر اجلنـود    ألو طبقاً على األرض     أثناءه وقت، كانوا جيلسون  ال  مرور بعض  بعدو  -٧٤٨
وا ووجـد . زل ناصر ـىل من إجي  ـ وناصر ح  طفاهلاجي وأ ـالسيدة ح ُنقلت  سرائيليني،  اإل

قـد   و مكبَّلي األيـدي   الشبان    وكان .جيـ ح  آلل متدةامل األسرة من   عائالت أربع   هناك
ـ   اًسرائيليإ دياً جن ٦٠حوايل  وكان  . ُعصبت أعني أربعة منهم أيضاً       وتتـذكَّر  .زلـ يف املن

 طلبـت و. األرائكعلى   يسترخون و شراباً و معهم غذاءً   بأهنم كانوا حيملون   السيدة حجـي 
 هم مسحوا هلـا   ، لكن  طلبها يف البداية    اجلنود رفضو. أكل شيئاً تأن  ب ا بناهتا السماح هل   إحدى

  .بعد ذلك بالذهاب إىل املطبخ واحلصول على قطعة صغرية من اخلبز
 نوسـرائيلي اجلنـود اإل  فصل  ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٥يوم  ظهر  البعد صالة   و  -٧٤٩

.  إىل رفـح    على األقدام  السريب وأُمر كلّ من النساء واألطفال    . الرجال عن النساء واألطفال   
 أقـارب،   هلاحيث  ،   بالذهاب إىل مدينة غزة    اسمح هل  أن يُ  طالبةً،  ت عائلة حجـي  واحتج

. ىل مدينة غزة  إطالق النار عليهم إذا حاولوا السري       إنه سيتم   إ راد العائلة قالوا ألف لكن اجلنود   
 مع النساء واألطفال، يف حـني       بالسري  سنة ١٨ ابنه البالغ من العمر   وناصر حجـي   ل ُسمحو

  .)٤٢٠(مكثوا يف مكاهنمأن الرجال اآلخرين 
.  الـسكة   شـارع   املمر باجتاه  حجـي املنتمني إىل عائلة     فراداألجمموعة  وسلكت    -٧٥٠

حيملـون  كانوا   السموين، و   حي  يف  أيضاً قيمون عرفات، ي  عائلة أفراد من     هناك انضم إليهم و
 يقفون على سطح  كانواسرائيليني الذين  اجلنود اإل  أمر أحد  شارع السكة،    ويف. رايات بيضاء 

 لـسري با مالسماح هل ل ت العائلتان لوسَّوت. باجتاه رفح بالتوّجه جنوباً والسري     عائلتنيزل ال ـمن
بشكل " سرائيليون النار إلنود ا اجل أطلق إنذار،   أيدون  ومن  .  ذلك عن عوضاًمدينة غزة   إىل  

،  عامـاً ٢٨  البالغة من العمـر ال مسعود عرفات،   عُ  فأصيبت .عبري حجـي ل  وفقاً "عشوائي
 وأصيبت.  السيدة حجـي جبروح يف ذراعها اليمىن       وأصيبت . على الفور  ت وتوفي رصاصةب
 ت كانيتعبري حجـي، الومتكَّن كل من  . ا يف صدره   سنوات ٣لغة من العمر     البا  شهد تهاابن
اللجوء  منوأشخاص آخرين،   ،  محاهتان، و يخراآل ا، وأطفاهل بني ذراعيها مل شهد   حتزال  ت ال

  .ةزال حيَّت  الت أن شهد كان هناككتشفواوا. إىل أحد املنازل

__________ 

:  بأن كسر البالط يف املنازل املدنية ممارسة متبعة هتـدف إىل أمـرين             "...شهادات اجلنود "يوحي كتيِّب    ) ٤١٩(
.  كان مهجوراً وجتول فيه كما لو أنـك متلكـه          -ـزل الذي كنا فيه     خذ مثالً املن  "(تعبئة أكياس الرمل    

، الـصفحة  ٤٦ الـشهادة  ،"تكسر بالط األرضية لتعبئة أكياس الرمل، وتكسر أشياًء إلعداد موقع أمامي     
، ٢٣، الـشهادة    "ُيطلب إليك أيضاً حتطيم بالط األرضية حبثاً عن أنفـاق         "(والبحث عن أنفاق    ) ١٠٠

 ).٥٤الصفحة 
ري حجـي بعد انتهاء العمليات املسلحة أهنم قد احُتجزوا يف ذلك املنـزل لثالثة أيام إضـافية                علمت عب  ) ٤٢٠(

 .ومن مثّ أطِلق سراحهم
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 إىل شـارع     أخـرى  ائالتإىل جانب ع  زل وساروا   ـنوا امل يف وقت الحق، غادر   و  -٧٥١
نقل  وادي غزة، بلغواعندما و.  باجتاه اجلنوب على هذا الطريق تابعوا سريهم  مث ،صالح الدين 

 متـأثرة   شـهد وتوفيت  . ىل مستشفى يف دير البلح    إسائق سيارة عبري حجـي وابنتها شهد       
ـ عبري حجـي، ا  كما تعرَّضت   . ىل املستشفى إ ا وصوهل من اًً جد صري وقت ق  بعد جبراحها  يتل

  . لإلجهاضآنذاك، الثاين هاهر ش يف حامالًتكان

  الوقائعاملستخلصة من  ستنتاجاتاال  -٤  
ليس لـديها   و. باملصداقية واملوثوقية   يتسم  السيدة حجـي شاهد    أن  البعثة تستنتج  -٧٥٢
 أربعـة شـهود   فادات إل أنه وفقاً البعثةكما تالحظ.  شهادهتاحةيف صيدعوها للتشكك    ما

ـ   ، وقعت حادثة مشاهبة جداً    ) يف حالة ابراهيم جحا أدناه     إليهماستمعت   (آخرين  وار يف اجل
  . ذاته اليوماملباشر يف

 وفرت  السيدة حجـي ال    شهادة يما يتعلق بوفاة حممد حجـي، تالحظ البعثة أن       وف  -٧٥٣
 ميكن العلى أساس املعلومات املعروضة عليها،      و. معلومات كافية إلثبات ما حدث بالضبط     

  اهلـدفَ  حجـيكانإذا  أو ما، ه قتل الذي أّدى إىل   نوع السالح  بشأنديل ببيان   ت أنللبعثة  
تل بـنريان القـوات      قُُ توحي بأنه  ظروف وفاته    فإن  ومع ذلك،  .املقصود من هجوم مباشر   

  .مع أطفالهيف منـزله  يف غرفة كانما فياملسلحة اإلسرائيلية 
ال مسعود   شهد حجـي وعُ   ن مقتل نار اليت أسفرت ع   إطالق ال بعملية   وفيما يتعلق   -٧٥٤

 والسيدة جحـا،     معني جحا  شهادة السيد ، و  السيدة حجـي   تؤكد كل من شهادة    عرفات،
  املغـريب  والسيد رجـب درويـش     الصوافريي السيد سامح    وشهاديتي ابراهيم جحا،    والَد

 وقـوع   عنـد تكن هناك عمليات قتال يف املنطقـة         مل، أنه   ) ابراهيم جحا أدناه   حالة انظر(
آلل  متـدة  امل فـراد األَسـر    أ لتـأمر  القوات املسلحة اإلسرائيلية     مل تكن ،  وبالفعل. ادثاحل

ئـات  م داعية بذلك  إىل رفح،     على األقدام  السريوالصوافريي، ب  ،عرفات، وجحا و،  حجـي
 .آنـذاك ي  احليف  يدور   هناك أي قتال     لو كان لخروج من منازهلم وملء الشوارع،      لاملدنيني  

حتـدثت    كانـت  سرائيلية النار على جمموعة من األشخاص     سلحة اإل  القوات امل  أطلقت وقد
ت  قتل هذا، بفعلهاو.  املدنيني كانت تعلم إذن أهنم من    وسابقة،  ال ١٢ ل الساعات ا  أثناء إليهم
 والدهتا الـيت    تصابأ و  اليت كانت يف الثالثة من العمر،      شهد حجـي و ،ال مسعود عرفات  ُع

  . جبراح بني ذراعيهاهاكانت حتمل

  طالق النار على ابراهيم جحاإ  -٥  
 ،طالق النار على ابراهيم جحا    لعملية إ  مقابالت مع ثالثة شهود عيان        البعثة أجرت  -٧٥٥
 األحـداث الـيت سـبقت       وترُِد. )٤٢١(ثباحلادوقائع اليت أحاطت     شاهد عيان آخر لل    ومع

__________ 

 .السيد معني جحا والسيدة جحا، والدا ابراهيم، والسيد سامح الصوافريي والسيد املغريب ) ٤٢١(
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نـاه   إطالق النار على ابراهيم جحا مبزيد من التفصيل يف الفصل الثالث عـشر أد              تعقبأو
  .مزارع الصوافريي لتربية الدواجنتدمري ب يتصل مافي

نقطة  من   متار مشاالً أزل يف شارع السكة، على بعد بضعة        ـجحا يف من  وتقيم عائلة     -٧٥٦
عـدة  قـصف ب  لزل ل ـ املن وقد تعرَّض . غرباً شارع صالح الدين     إىل السموين   امتداد شارع 

يف الـصباح   و. تسبب يف دمار كبري    مما،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٤ إىل ٣ يف ليلة  قذائف
زل وأطلقوا النار يف الغرفـة      ـ املن ونسرائيلي اجلنود اإل  ، دخل يناير/كانون الثاين  ٤الباكر من   

متجمِّعـة   ،١٣ لأطفاله ا  و والدتهزوجتيه و و من السيد جحا     ؤلفة كانت عائلة جحا، امل    اليت
 املنــزل تعـرض مـرارا     أن، السيد جحا  تقطها ال ،صور فوتوغرافية للمشهد  وتظهر  . فيها

ـ  . زلـ التجمع يف اجلزء العلوي من املن      عائلة ال  وطُلب إىل  .إلطالق النار   مبغـادرة   ترمث أِم
  .رفح باجتاه  على األقدامزل والسريـاملن

 نزوالً،  شارع السكة يف   الصوافريي ا من أفراد عائلة   عائلة جحا وجرياهن  وسار أفراد     -٧٥٧
زور، الالسيد أبو   ُيدعى  ،   آخر زل جارٍ ـىل من إ اعندما وصلو و. اجتاه رفح ب متر   ١٠٠مسافة  

 /كانون الثـاين   ٤وأمضت العائالت الثالث يوم     . فيه البقاء   وا وقرر ـوا لدخول املنـزل  عُد
 مـن   كثيـف طالق نار   إلزل  ـنامل ، تعرض يناير/ كانون الثاين  ٥صباح  و. زلـيناير يف املن  

نـود  ج ، اقتـرب  وقـت ال  مرور بعض  بعدو. اراملتواجدة يف اجلو  سرائيلية  جانب القوات اإل  
مث فُصل أربعـة    . صل الرجال عن النساء   وفُ. اخلروجب اجلميع   أمروازل و ـن من املن  وسرائيليإ

  واحتجِزوا . الداخلية باستثناء املالبس  طُلب إليهم خلع مالبسهم    و رجال عن جمموعة الرجال،   
 اجملموعـة    وطُلـب إىل   .موين السيد صبحي الس   ميلكهزور،  البو  أزل  ـنمل مقابلزل  ـيف من 
الـسري   ه أثناء  السيد جحا أن    ويروي . رفح باجتاه مغادرة املنطقة والسري     ، مرة أخرى  ،املتبقية
 الطريـق   تـسدّ  ى حفرة كرب  كانت فيها ىل نقطة   إاجملموعة  ، وصلت    يف شارع السكة   نزوالً

ن فيهم ، مبعائلتهفراد بعض أإىل  عقبة صعبة بالنسبة تشكل  باملكاننقاض احمليطة األقدماً، فيما
  .زورالبو أزل ـ منخارج قصري وقت قبل ا عليهي كان قد أغميت، السنَّة املوالدته
  شارع  باجتاه  شرقاً  الثالث عائالتاملؤلفة من ال  موعة  اجمل ، سارت  هذه العقبات  وأمام  -٧٥٨

 تعائال مع وصولو. تدعى عائلة املغريبزل عائلة أخرى،  ـنم ت دخل ،هناكو. صالح الدين 
  . شخصا٧٠ًاألشخاص املتجمِّعني يف املنـزل  جتاوز عددزور، البو وأ والصوافرييجحا 
ـ     اً قليالً  أخذ قسط  مابعدأنه   السيد جحا البعثة     وأخرب  -٧٥٩   عائلـة  زلـ من الراحة يف من

ـ  تهموجترب كبريال عددهم ل ، نظراً هناك  مجيعاً أن يبقوا أنه من املستحيل    رأى  املغريب،    ةسابقال
حماولة  العودة إىل الشارع و    أنه ينبغي  رأىو. زورالو  أب  منـزل  يف لكثيف ا طالق النار لعملية إ 

  .بشدة بعدم القيام بذلك  نصحالسيد املغريبلكن . االنتقال إىل مكان آخر
كانون  ٥ىل الشارع بعد ظهر يوم      إ الصوافرييزور و البو  وأ جحا   وعادت عائالت   -٧٦٠
تكن  إذ مل  عربة ذات عجلتني     سنودة على  امل والدته وراءميشي   السيد جحا     وكان .يناير/الثاين

 يف  وكان خلفه،  . بالقرب منه يف مقدمة اجملموعة     الصوافرييالسيد  وكان  . قادرة على املشي  
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  ويعتقد. راية بيضاءحامالً  ميشي، عاما١٥ً تقريباً، ابنه ابراهيم البالغ من العمرموعة اجملوسط 
 اجملموعة على    فسعت . ابنه يف صدره   إحدامها أصابتو.  ناريتني نه مسع طلقتني  أالسيد جحا   

بـراهيم يف   إل عنايـة  ال ت تـوفري  حاولوقد  .  املغريب منـزل إىل مرة أخرى    اللجوء إىلالفور  
 ، إبـرة وخـيط    بواسطةحاولت والدته خياطة اجلرح     و. زلـ واجهة املن  الورشة الكائنة يف  

  .بالرصاص صابتهإ ست ساعات من حوايل براهيم بعدوتويف إ. اء الكولونيامب املواد طهريوت
 ٨  بعـد ظهـر    زل حىت ـ يف املن   شخصاً ٧٠ أكثر من    املؤلفة من موعة  اجمل وبقيت  -٧٦١

نة الصليب األمحر الدولية ومجعية اهلالل األمحـر  تاريخ جميء ممثلني عن جل ناير،  ي/كانون الثاين 
  .ىل مدينة غزةإدام قعلى األ سريال من مغادرة املنطقة و، فتمكنت احليإىلالفلسطيين 

  وقائعستخلصة من ال املاالستنتاجات  -٦  
يتمتعون باملـصداقية     إلطالق النار على ابراهيم جحا     عيانال شهود   أنثة  تستنتج البع   -٧٦٢

  .هتم شهادحةيف صما يدعو للتشكك ليس لديها و .واملوثوقية
ا، والسيد سامح   جحوالسيدة   الشهادات اليت أدىل هبا السيد معني جحا         وتثبت مجيع   -٧٦٣

تكن هناك   ، وكذلك السيدة عبري حجـي، أنه مل       املغريب  والسيد رجب درويش   الصوافريي
سرائيلية قد هامجت القوات املسلحة اإلوكانت .  احلادثوقت وقوع عمليات قتال يف املنطقة     

 أخرى، عائالتوالذي جلأت إليه عائلة جحا     زور،  ال السيد أبو    منـزلزل السيد جحا و   ـمن
 أمرت هـذه     نفسها قد  سرائيليةالقوات املسلحة اإل   وكانت   . على مغادرة املنطقة   أجربها مما
  القوات املسلحة اإلسرائيلية النـار لقد أطلقتيف خالصة القول، و. رفحإىل   بالسري عائالتال

ـ  ٢٤ ل خالل الساعات ا   دثت إليهم قد حت ت   على جمموعة من األشخاص كان     عمداً سابقة،  ال
  .براهيم جحاا الطفل مما أّدى إىل مقتل املدنيني، م منبالتايل أهنتعلم و

  ريا حجاجومقتل ماجدة   -٧  
 شـهود    ثالثة مقابالت مع وأجرت   ،الديك جحـر    قرية  بزيارتني إىل  البعثةقامت    -٧٦٤
 مهـا ابنـا    عائلـة  ال فـراد  آخرين من أ   ، ومع شخصني  )٤٢٢(جريا حجا وقتل ماجدة   ملعيان  

 الـذي أفيـد أن     كانامل بني   ة القائمة البعثة املساف ست  كما قا ). شقيقا ماجدة و(حجاج   اري
البعثة كـذلك   وحصلت  . الدباباتموقع  طالق النار و  إ عند الضحيتني كانتا موجودتني فيه   

 حماوالهتا للحصول على موافقة     بشأنعلى نسخ من سجالت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين         
، رأت البعثـة    وأخرياً. الديكجحر    ىلإسعاف  إرسال سيارات   القوات املسلحة اإلسرائيلية إل   

ـ  مـن نقاض املتبقية   ألوا ،األراضي الزراعية اليت دمرهتا الدبابات واجلرافات      زل صـاحل   ـ من

__________ 

مـد الـصفدي، والـسيد      مقابالت البعثة مع السيدة فرحانة حجاج، والسيدة سهام حجاج، والسيد حم           ) ٤٢٢(
 .يوسف حجاج، والسيد صاحل حجاج
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ـ   اليت خلفها اجلنود اإل    )٤٢٣(ن والكتابات على اجلدرا   رابحجاج، واخل  زل ـسرائيليون يف من
  .حجاج يوسف
مدينة غزة، علـى بعـد       يف منطقة زراعية جنوب شرق        تقع الديك قرية حر  ـوج  -٧٦٥
كـانون   ٣يف  و). اخلط األخـضر  ب ُيسمى ما(سرائيل  إكيلومتر من احلدود مع      ١,٥ حوايل
 قـوة   وتابع جزء من  . الديكجحر  سرائيلية  اإل اتدبابدخلت قوة من ال   ،  ٢٠٠٩ يناير/الثاين

  .)٤٢٤(جحر الديك القوة املتبقية  واحتلت؛الزيتون صالح الدين و شارعياجتاهب  سريهدباباتال
، سقطت قذائف    صباحاً السادسة، حوايل الساعة    ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٤يف  و  -٧٦٦

زوجتـه  و وكان حيتمي فيه كل من يوسـف حجـاج         حجاج،    يوسف زل عائلة ـعلى من 
 ماجـدة،   ما، وشقيقته ) مع عائلته   موجوداً الذي مل يكن   (جمدوأوالده، وزوجة وأوالد أخيه     

وأصيبت منار، ابنـة    .  عاماً ٦٥ من العمر    ة البالغ ،اـ ري مدهتوالو،   عاماً ٣٧ من العمر    ةالبالغ
وقررت عائلة حجاج، بني التاسـعة والعاشـرة        . حا جبر  عاماً، ١٣يوسف البالغة من العمر     

 حـوايل الـساعة   و.  حممد الصفدي  ازل جاره ـىل من إ االنتقال   صباحاً على وجه التقريب،   
ـ  تفياً ها  يوسف حجاج اتصاالً    تلقى ، صباحاً احلادية عشرة   فيـه أن  ربه من شقيقه جمـد، خي

  علـى  أن) قصى واحلرية األ(حمطات اإلذاعة احمللية     عربالقوات املسلحة اإلسرائيلية قد أعلنت      
 ٢٦ فغـادر    .من أجل سالمتهم   م منازهل إخالءسرائيل وغزة   إ على طول احلدود بني      قيمنيامل

، )٤٢٥() مـن األطفـال    وكان أكثر من نصفهم   (شخصاً من أفراد العائلتني منـزل الصفدي       
ماجدة كل من   ا  مملهحيان  ك، و بعدما أعّدوا رايتني بيضاوين مصنوعتني يدوياً بشكل بدائي       

 ابنه البالغ   بني ذراعيه  حيملكان  و،   عاماً ٢٥البالغ من العمر    حممد الصفدي،   أمحد  حجاج و 
سرائيلية  جمموعة من الدبابات اإلكانت، حيث   الطريق غرباً  بنـزولبدأوا  و. عامنيمن العمر   
  متر ٢٠٠واجتازوا مسافة    يسريون ببطء شديد،     وكانوا. )٤٢٦( متراً ٣٢٠ على مسافة    متوقفة

سـرائيلية   من الدبابات اإل   اً متر ١٢٠ حوايل   على بعد  اجملموعة    وكانت .دقائق ١٠يف حوايل   
والـدهتا،  و ماجدة حجاج     وأصيبت . دون إنذار   الدبابات جهةمن  حني أطِلقت عليها النار     

 ت سـقط  ا الفرار، لكنه  ت ريـا حاولو. حها على الفور  ا متأثرة جبر   ماجدة وفيتتو. ـاري
  .بعد بضعة أمتارعلى  أرضاً

__________ 

تشمل الكتابات على اجلدران اليت التقطت البعثة صوراً هلا يف منـزل حجاج، باللغـة العربيـة، أمسـاء                   ) ٤٢٣(
القائد يوهنـان بوتبـول، شـهر       "، و "٢٠٠٦مارس  /القائد ياهر بن إليعايزر، شهر آذار     "وتواريخ، مثل   
 ).Death will find you soon ("املوت سيجدكم عاجالً"إلنكليزية،  وبا"٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣شهادة أدىل هبا إىل البعثة يوسف وصاحل حجاج،  ) ٤٢٤(
وقيـل  . شخصاً ٢٨كما قيل للبعثة إن العدد الكلي لألشخاص الذين غادروا منـزل عائلة الصفدي بلغ               ) ٤٢٥(

 . طفالً كانوا يف مقدمة اجملموعة١٧للبعثة إن 
النظـام  قيست هذه املسافة، فضالً عن املسافات األخرى املذكورة يف موجز هذه احلالة بواسطة أدوات                ) ٤٢٦(

 .العاملي لتحديد املواقع
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 خلـف  حتماء من اال  وا الصفدي، ومتكن  عائلة تدافع اآلخرون للعودة إىل منـزل    و  -٧٦٧
معية اهلالل  جب  واتصل أفراد عائلة حجاج    .بالقرب منه، وداخل املنـزل يف وقت الحق      كوخ  
مجعية اهلالل  واتصلت  . ريا حجاج و ماجدة    جثيت جالءإ طلباً للمساعدة يف  الفلسطيين  األمحر  

 سـرائيلية  القوات املـسلحة اإل     ورفضت .لجنة الصليب األمحر الدولية   ب ا، بدوره ،األمحر الفلسطيين 
علنت منطقـة    أن املنطقة كانت قد أُ     حبجةالديك  جحر  الوصول إىل   للجنة الدولية ب   السماح
ـ     خمتبئةالنهار والليل   بقية   أمضت العائلتان و. )٤٢٧(ةعسكري   عائلـة  زلـ حتت الدرج يف من

ونريان املدافع الرشاشـة    ذائف  قال  توجيه سرائيلية القوات املسلحة اإل   واصلت ماالصفدي، في 
على األقـدام، سـالكة       سرياً  مدينة غزة  توجهت اجملموعة إىل   ،يف اليوم التايل  و. زلـ املن إىل

نقـاض  ريا حجاج حتت األ   و ماجدة   يتعائلة حجاج جث  ووجدت  . اشرمب طريقاً خمتلفاً وغري  
  .٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين١٨الديك مساء يوم جحر  العودة إىل من متكنتعندما 

  وقائعستخلصة من الاملاالستنتاجات   -٨  
. باملصداقية واملوثوقية شهود الذين أجرت مقابالت معهم يتمتعون    ال  أن  البعثة تستنتج  -٧٦٨

  .م شهادهتحةيف صيدعوها للتشكك  مايها ليس لدو
 الـذين   جمموعة من املـدنيني بني أفرادا تريا حجاج كانوبعثة أن ماجدة وتستنتج ال   -٧٦٩

.  يف ذلك الوقتتشهد أي عمليات قتال ملنطقة م ، رايات بيضاء وهم حاملني  كانوا يعربون، 
وال الشهود الذين قابلتـهم      ألق سرائيلية، وفقاً  القوات املسلحة اإل   كانتوعالوة على ذلك،    

 السريخالء منازهلم و  إىل  إالديك  يف جحر   ذاعة احمللية السكان املدنيني      عرب اإل  تدعقد  البعثة،  
 إىل أن املدنيني كانوا      خاصة هذه الظروف، وبالنظر   اإلبالغ عن    يف ضوء و. اجتاه مدينة غزة  ب

 تهديد وشيك ب ليشعروانود   اجل مل يكن  متر،   ١٠٠ تتجاوز  من اجلنود اإلسرائيليني   على مسافة 
ة  لدعو أن يستجيب املدنيون   يتوقعون   وُيرجح أهنم كانوا  ،  نطقة امل تلك يف   ناس حركة ال  جراء

 وقتلـهما   ريا حجـاج  وماجدة  على  نار   ال طالقإ ناًء عليه، أن  بترى البعثة،   و. إخالء املنازل 
  .سرائيليني من جانب اجلنود اإل متعمداًالًيشكل فع

  جة سعاد عبد ربهااحل و، ومسر، وسعاد،ملألى طالق النار عإ  -٩  
جة سعاد  ااحلمل وسعاد ومسر و   أ على النار   أُطِلق فيه   الذي موقعلل بزيارةالبعثة  قامت    -٧٧٠

وأدىل كـلّ   . السيد خالد عبد ربه   ُيدعى  ،  شاهد عيان  مع   ة يف املوقع  مقابل، وأجرت   عبد ربه 
 ٢٨ يفيف غـزة    املعقـودة   علنية  الع  ستماال يف جلسة ا   اخالد وكوثر عبد ربه بشهادهتم    من  

__________ 

 إىل القوات املـسلحة     جلنة الصليب األمحر الدولية   تؤكد سجالت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين طلبات         ) ٤٢٧(
 .اإلسرائيلية للسماح هلا بالوصول إىل جحر الديك
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 شـاهدان  هبا حتت القـسم    أدىل  اإلفادات اليت  كما استعرضت البعثة  . ٢٠٠٩ هيوني/حزيران
  .)٤٢٨(اً شخصيتهما مقابلمل تتسنَّ هلا فرصةن اضافيإ

 أربعة طوابـق    ملبىن من عائلة خالد عبد ربه وزوجته كوثر يف الطابق األرضي          وتقيم    -٧٧١
 بشكل رئيـسي   ويقيم فيه  جباليا، شرق    يقع  عزبة عبد ربه، وهو حي     يف اجلزء الشرقي من   

 مع عائالهتم يف الطوابق العليا      وأشقاؤهخالد عبد ربه    ويقيم والدا   .  املمتدة أسرهتماأفراد من   
حركة توغـل بـري     طالق نار و  إسماع صوت   بسكان عزبة عبد ربه     وقد بدأ   . من املرتل 
خالد عبد ربه البقاء داخل املرتل،      وقررت عائلة   . ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين  ٣ي ليلة   إسرائيل
ـ     متجمِّعني ان مجيع أفرادها  وك  خـالل التـوغالت   أمـان  بوا يف الطابق األرضي، كما فعل
  .سرائيلية السابقة يف احلياإل

الـدبابات  حتركت  ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٧  صباح يوم  يف وقت متأخر من   و  -٧٧٢
 ٣٠/١٢  الـساعة  وبعد.  أمام املرتل   املوجودة صغريةال لزراعية األرض ا  ىل قطعة إسرائيلية  اإل

 تطلب إىل   عرب مكبِّرات الصوت   سكان هذا اجلزء من عزبة عبد ربه رسائل       مسع  ،  ظهراً بقليل 
كانـت القـوات املـسلحة       أحد الـشهود،     استناداً إىل ما تذكَّره   و. رحيل ال سكانمجيع ال 

طـالق   وقف مؤقت إل لإلعالن عن ٣٠/١٢ لساعة ا حوايلرسالة إذاعية    اإلسرائيلية قد بثَّت  
وقد طُلب إىل املقـيمني يف املنطقـة         من ذلك اليوم،      الساعة الواحدة والرابعة ظهراً    النار بني 

  .يتوجهوا خالله سرياً إىل وسط جباليا أن
 خالد عبد ربه وزوجته كوثر وبناهتما        خرج كل من   ، ظهراً ٥٠/١٢ الساعة   حوايلو  -٧٧٣

ة سعاد عبـد    اجاحل والدته، و ) أعوام ٣( وأمل   ،) أعوام ٥(مسر  و،  ) أعوام ٩(الثالث، سعاد   
 ١٠أقل من   وكانت دبابة متوقفة على بعد      .  حيملون رايات بيضاء    ومجيعهم ربه، من املرتل،  

 وجبة  يتناوالن ها أعال يف جالسني وكان جنديان .  حنو مرتهلم  ومصوَّبة الباب،    عتبة  من أمتار
).  ألحـد الـشهود     الشوكوالته، وفقـاً   اآلخر، و  البطاطس قات يأكل رقا  أحدمها(خفيفة  

اجلنود مل ُيصدروا إليهم    ، لكن   فعله ينبغي   عماوامر اجلنود   أ يف انتظار    وراوحت العائلة مكاهنا  
 النـار علـى     بإطالق وبدأ   دبابةالث من داخل ال   ثندي  ج ظهر إنذار،   وندومن  . أوامر أي

، وأمل  ا عدة رصاصات سعاد يف صدره     وأصابت.  أيضاً  جدهتم على من مثّ  و ،الفتيات الثالث 
  .ىيسر يف أسفل الظهر والذراع ال احلاجة سعادصيبتوأ. ا ومسر يف ظهرهايف معدهت
. ىل داخـل املـرتل    إ والوالـدة خالد وكوثر عبد ربه بناهتما الثالث       ومحل كل من      -٧٧٤

 اهلاتف   عرب االتصال ، بقوا يف الداخل    كانوا قد   الذين العائلة أفراد   وحاولوا هناك، إىل جانب   
كـان  وأحد اجلـريان،    وقرر   .مساعدةللحصول على    صاحواكما  .  طلباً للمساعدة  احملمول

 وكانـت .  املـساعدة  هلم قدمأن ي  ،الشيخمسيح عطوة رشيد     وُيدعى   سعافإسائق سيارة   
 ابنه إىلسعاف وطلب اإل طاقم مالبس وارتدى.  متوقفة جبوار مرتله)سيارة اإلسعاف(ته سيار

__________ 

 .W6 والشاهد W5الشهادتان اخلطيتان املشفوعتان بقَسم كل من الشاهد  ) ٤٢٨(
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إىل احملـيط اجملـاور      ا من مرتهلم   يف السيارة،   قليلة اً أمتار وبعد أن اجتازا  . فلورية سترة   اءارتد
 واخلروج  التوقفسرائيليون بالقرب من مرتل عبد ربه ب      إ جنود   أمرمها ،رتل عبد ربه  مباشرة مل 

ن عائلة عبد ربه،    ع  صادرة  مسع صرخات استغاثة   قائالً إنه  مسيح الشيخ     واحتج .من السيارة 
 مالـع مالبـسه  خب وابنـه  مسيح الـشيخ  اجلنود  وأمر.ى اجلرحى إىل املستشفنقل ه يريد أنو
، باجتـاه جباليـا  التخلي عن سيارة اإلسعاف والسري  مها ب  أمرو ،حينذاكو. جمدداً بارتدائها مث

 ، وجدت يناير/ كانون الثاين  ١٨ عزبة عبد ربه يف      لعائالت إىل عندما عادت ا  و. فامتثال لألمر 
  .ة دباببواسطة، رمبا  نفسه، لكنها كانت قد ُحطمتف يف املكانسعااإلسيارة 
 حتاول أن   عائلة ال  وقررت .ا جبراحهم تنيأمل وسعاد متأثر  توفيت  ،  يف مرتل عبد ربه   و  -٧٧٥
ومحـل  .  املستشفى إىل ةداجلمل وسعاد، و  أ يت مسر، وجث  نقل جباليا و  على األقدام إىل  السري  

 ومحل أفراد   .ريان الفتيات على أكتافهم   واجل  العائلة آخرون من خالد وكوثر عبد ربه، وأفراد      
 ،، ومن هنـاك  إىل مستشفى الشفاءت مسر قلوُن. على سرير جة سعاد   ااحل من العائلة واجلريان  

تعرضت  لوالديها،   واستناداً.  يف املستشفى   تعالَج ، حيث ال تزال   عن طريق مصر  لجيكا  إىل ب 
  . حياهتاطوال  النصف األسفل مشلولةتبقىصابة يف العمود الفقري، وسمسر إل
 وجـد أن  ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ١٨ىل مرتله يف    إخالد عبد ربه    وعندما عاد     -٧٧٦

  وجود لفت انتباه البعثة إىل   و. مدِّمعظم املنازل يف هذا اجلزء من عزبة عبد ربه، قد هُ          كمرتله،  
  .)٤٢٩(ننقاض مرتل أحد اجلرياأحتت  لغم مضاد للدبابات

  وقائعستخلصة من ال املجاتستنتااال  -١٠  
 لـيس و. أقوال خالد وكوثر عبد ربه تتمتع باملصداقية واملوثوقيـة          أن  البعثة تستنتج  -٧٧٧
 عدة  ت البعثة  استعرض كما. ماشهادهتل  صحة العناصر الرئيسية   يفيدعوها للتشكك    مالديها  

 بشأنكومية ح نظمات غريإىل م   آخرين،  شهود عيان  إفادات أدليا هبا حتت القسم، إضافة إىل      
  .، وتستنتج أهنا تنسجم مع األقوال اليت استمعت إليهااحلادث
 جبل الكاشف   اورة، أي عزبة عبد ربه واملناطق اجمل    أن  وتالحظ البعثة، بصفة عامة،       -٧٧٨

 خالل العمليات اليت شهدت، يف غزة، أعنف أعمال القتالواقع من امل أهنا يبدو يس،وجبل الر
ظهر أن القوات املـسلحة اإلسـرائيلية        ت  خالد وكوثر عبد ربه    شهادةلكن  . )٤٣٠(ةالعسكري

وكـان  .  وقوع احلادث  عند التعرض هلجوم    تكن ختشى  ومل قتال   تكن تشارك يف أعمال    مل
مـن  و.  وجبة خفيفـة   ناليتناو مرتل عائلة عبد ربه،      يف أعلى الدبابة أمام    جالسني جنديان

ـ  بيئة ال  من  أو و من املقيمني فيه    أ من املرتل  صادر    بأي خطر  ايشعر  مل االواضح أهنم  . اورة اجمل
__________ 

 مـبًىن يف    ٣٤١) ١٤الصفحة  ) (يونوسات(تقرير برنامج التطبيقات التشغيلية عن طريق السواتل         ُيحصي ) ٤٢٩(
 .عزبة عبد ربه تعرضت للدمار أو ألضرار جسيمة نتيجةً للعمليات العسكرية

 بأن هذه املناطق كانت بني املناطق الـيت         "... الفلسطينية يف احلرب  الُبعد اخلفي لإلصابات    "يوحي تقرير    ) ٤٣٠(
 .كثرياً ما اشتبك فيها املقاتلون الفلسطينيون مع القوات املسلحة اإلسرائيلية
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 وامرأة مسنة، وثالث    امرأة شابة نة من رجل و    املكوَّ العائلة عندما خرجت وعالوة على ذلك،    
 لعدة دقـائق يف     راوحت مكاهنا   من املرتل،   بيضاء، رايات ب حن يلوِّ بعضهن،  رياتبنات صغ 

ي بأ ون اجلنود اإلسرائيلي  ترض أن يشعر   وبالتايل، مل يكن من املف     . إليها انتظار تعليمات اجلنود  
 إىل ، ومـن مث  إىل الفتيات الـثالث ية النارفإن توجيه الطلقات، وبالفعل. موعةهتديد من اجمل  

 وجود أي سبب معقول     بعدم عزز أكثر االستنتاج  شابني، ي الزوجني  ال إىلسنة، وليس   امل املرأة
مباشـرة يف   يـشارك    اجملموعة   ادفرد من أفر   لدى اجلندي الذي أطلق النار الفتراض أن أي       

 سـعاد ومسـر     إىلقاتلة  ال رياننال بشكل متعمد    وجَّه اجلندي   أنبعثة  وتستنتج ال . قتالأعمال  
  . سعاد عبد ربهاجةاحل، ن جدهتإىل و،مل عبد ربهأو

 كذلك أن القوات املسلحة اإلسرائيلية واصلت عمداً مفاقمة آثـار            البعثة تستنتجو  -٧٧٩
نع مسيح الشيخ من نقل اجلرحـى إىل أقـرب مستـشفى يف سـيارة     مبإطالق النار، وذلك    

 مسيح الشيخ وابنه    واقد أجرب كانوا  أن اجلنود   بالبعثة  وتذكِّر  .  اليت كانت متوفرة له    اإلسعاف
 بالتـايل، فهـم  و. ارتدائها من جديد مث   ماعلى اخلروج من سيارة اإلسعاف، وخلع مالبسه      

 املـصابة    مسر عبد ربه   نقل ب ان السماح هلم  ع وعوضاً.  هتديداً  يشكال ملكانوا يعلمون أهنما    
ىل املستشفى، أجرب اجلنود مسيح الشيخ وابنه على التخلي عن سيارة اإلسعاف إ جبروح خطرية 

  .جبالياوالسري حنو 

   النجارروحيةطالق النار على إ  -١١  
 وقابلـت  ، النجار يف خزاعة    روحية طالق النار على  إ موقع    بزيارة إىل  البعثةقامت    -٧٨٠

 يـامسني   ن فيهم  لألحداث، مب   آخرين ستة شهود  و طالق النار لعملية إ اثنني من شهود العيان     
  . النجار وابنتهما هبةروحية  وزوجناصر النجار،والنجار، 
 خزاعة، وهي بلدة صغرية تبعد حنـو         على جوم اهل سرائيليةالقوات املسلحة اإل  شنَّت    -٧٨١

 خـان يـونس، حـوايل       إىل شرق مع إسرائيل   ) راخلط األخض (نصف كيلومتر من احلدود     
 استخدمت هـذه القـوات     الليل،   وخالل. ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١٢ يف   العاشرة ليالً 

 الـشرقي   طرفحرائق يف حي النجار على ال     اندالع  تسبب يف    ذخائر الفوسفور األبيض، مما   
  روحيـة  وىلجتـه األ  زوو عائلة ناصر النجار،     ن فيها  العائالت يف احلي، مب     وأمضت .زاعةخل

ـ إ يف حماولةمن الليل   كبرياً وابنتهما هبة، جزءاً    القـوات   وكانـت .اطفاء احلرائق يف منازهل
 على أسـطح    متركزتقد   -  العمليات احملمولة باملروحيات   قوات رمبا   - املسلحة اإلسرائيلية 

الثة فجـراً،    الث حوايلو. نريان السكان وهم حياولون مكافحة ال     تراقببعض املنازل يف احلي،     
 وهو ضجيج كـانوا يألفونـه     ،  تقتربرافات  جسماع ضجيج دبابات و   ب  أيضاً بدأ السكان 

 يف مشال   ملزارعسرائيلية يف ا   عمليات التوغل اإل   ، ُنفذ عدد من   ٢٠٠٨ يف عام    نهإحيث  ،  اًجيد
  .ة الدجاج والدفيئ وأقنانبساتنيالقول واحل اجلرافات دمَّرت خالهلاوشرق خزاعة، 
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ىل إ ، النجـار  روحيـة  ن فيهم  مب  صعد بعض السكان،   ،باكراعات الصباح ال  يف س و  -٧٨٢
 وطلبت القوات املـسلحة     .صنوعة يدوياً بشكل بدائي   أسطح منازهلم ورفعوا رايات بيضاء م     

 . رجال احلي اخلروج من املنازل والسري حنـو الـدبابات    إىل  مكربات الصوت،  بواسطة اإلسرائيلية،
  .اجلنود  حتت سيطرةني خمتلفلني يف مرتاحُتجزتاوعتني ل الرجال إىل جممِص فُ،هناكو

  املباشـر  هـا  النجار والنساء يف حيِّ    روحية  قررت ،صباحاً ٤٥/٧ و ٧وبني الساعة     -٧٨٣
كانت روحية النجار وجارهتا وقريبتها     و. بلدة إىل وسط ال   ن والسري مع أطفاهل   مغادرة منازهلن 

ـ  حتمالن تامهاجمموعة النساء، وكل  لى رأس    عاماً، ع  ٢٣يامسني النجار، البالغة من العمر        ة راي
 أطفاالً حيملننساء أخريات   وكانت  . ، خلفها متاماً   هبة وكانت ابنة روحية، وُتدعى   . بيضاء

جمموعة النـساء واألطفـال     بدأت   و "! أطفال دينال" و "!اهللا اكرب " يهتفن   ن، وه يف ذراعيهنّ 
. جانبيه به املنازل من  يط  وحتمتار،   ستة أو سبعة أ     حوايل يبلغ عرضه ،  زقاق مستقيم  بنـزول

 مرتل فارس  يقعكان، )٤٣١(متر بقليل ٢٠٠عد أكثر من يف الطرف اآلخر من الزقاق، على ُبو
).  ألحد الـشهود وفقاًجندياً  ٦٠حوايل  (ذي احتله العديد من اجلنود اإلسرائيليني     النجار، ال 

  أسفلىلإ وفر هلم رؤية جيدة  مما   يف جدار الطابق األول للمرتل،       فتحة قامواوكان اجلنود قد أ   
على  النجار   روحية  أصبحت عندماو. تسري فيه  جمموعة النساء واألطفال      الذي كانت  زقاقال

 ذاكطلقت مـن    أُرصاصة  ب  أصيبت يف صدغها    فارس النجار،   مرتل متر من  ٢٠٠حوايل   ُبعد
وسـقطت  ). عهاكي تشجِّ جبانبها ل الواقفة  جتاه جارهتا   تواً   رأسها   وكانت قد أدارت  ( املرتل
 ممـا طالق نار مركز،    إطلقة  ال ههذوأعقب  .  يامسني يف ساقها    وأصيبت ؛أرضاً النجار   روحية

سامة النجار وشوقي النجـار،     مرتيل أ  إىل إىل التدافع للعودة  اضطر جمموعة النساء واألطفال     
جيرؤ  مل، طالق الناربإ  قيام اجلنود اإلسرائيلينيوبسبب. اتيتسبب يف مزيد من اإلصاب ملوإن 

يف الداخل حىت ظهر اليوم     ومكثوا  .  النجار بروحية على مغادرة املرتل واالعتناء      أفراد اجملموعة 
 أمناًباجتاه جزء أكثر     سري ملغادرة احلي وال   ، ناجحة قاموا مبحاولة ثانية،   حيث،   تقريباً هـنفس
  . خزاعةمن

ن أبـو رضـا،     مرواُيدعى  سعاف من مستشفى خان يونس،      إسائق سيارة   وتلقى    -٧٨٤
 .صـباحاً  ٤٥/٧  الساعةايل النجار حو روحيةلعاجلة   ملساعدة   اًمكاملة هاتفية من خزاعة طلب    

، أي يف    بوقـت قـصري     صباحاً الثامنة احلي بعد    إىله إىل خزاعة ووصل      توجَّ ،وعلى الفور 
 ث كانت الزقاق حيإىل وكان قد وصل.  من إطالق النار واحدةيزيد عن ساعة غضون ما ال

 فوق   من  النار من املنازل أو     بإطالق  اجلنود بدأعندما  ،  )٤٣٢( على األرض  ممدَّدة النجار   روحية
 واتـصل .  زقاق قريب  إىلسعاف  اإلسيارة  ب التوّجه و لعودة إىل الوراء   ل اضطره ، مما األسطح

، املـصابة  املرأةلوصول إىل تمكينه من االسعي ل إليها   وطلب   ،معية اهلالل األمحر الفلسطيين   جب
من  وبالتنسيق مع القوات املسلحة اإلسرائيلية، ولكن         جلنة الصليب األمحر الدولية    عن طريق 

__________ 

 .مل تقس البعثة هذه املسافة؛ لكنها مسافة تقديرية ) ٤٣١(
 .ة عند وصول سيارة اإلسعافال متلك البعثة معلومات تتيح هلا التأكيد أن روحية النجار كانت ال تزال حيَّ ) ٤٣٢(
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 جثـة  وكانت حينئذٍ ( النجار   محل جثة روحية   من مروان أبو رضا      ومل يتمكن  .دون جدوى 
  .صدغرصاصة يف الب مصابة  كانتبعثة أهناللد أكَّو.  مساء ذلك اليومقبل) هامدة

  وقائع الستخلصة من املستنتاجاتاال  -١٢  
ة الـشهود   شهادل حة العناصر األساسية  يف ص ما يدعوها للتشكك     دى البعثة ليس ل   -٧٨٥

  .الذين استمعت إليهم فيما يتعلق بإطالق النار على روحية النجار
 أن  يؤكـدان  الـشهود     عدد من   وشهادة  املوقع الذي أجرته البعثة     تفتيش ويبدو أن   -٧٨٦

قل ت ال   مسافة ببطء   سارت النجار قد    روحية قودهااليت كانت ت  نساء واألطفال   ـجمموعة ال 
اجلنـود  كان أمـام     وخالل ذلك الوقت،     .ها الرصاصة اليت قتلت   أن تطلَق قبل    متراً ٢٠عن  
وميثل قيـام   . ي الوقت الكايف ملراقبة اجملموعة    احلسطح املنازل يف    أ على   واقفنيسرائيليني ال اإل

موعـة  اجمل إىل حتذير    رصاصات توجيهبنجار،   ويامسني ال  روحية  على طالق النار إ بعد   اجلنود
 أن اجلنـود    إىل أخرى إشارة،  عودة إىل املرتل   على ال   أفراد اجملموعة  جباروإ،  إصابة أحد دون  

ـ  أنه   يف الواقع و. )٤٣٣( اجملموعة  جانب  من إزاءهمأي هتديد   بوا  شعري مل  للمجموعـة   محُس
 . من خزاعة   إىل منطقة أكثر أمناً    ، اجلنود بالسري، بعد املرور مبحاذاة     قليلة  بعد ساعات  نفسها

، دون أن يكون     النجار روحية  جندياً إسرائيلياً أطلق النار عمداً على      بعثة أن ال وعليه، تستنتج 
  .قتال من نوع آخر أعمال يف أهنا كانت تشارك أو مقاتلةلديه سبب الفتراض أهنا كانت 

سعاف مـن   اإل سيارة   بإمكان  ما إذا كان   مل يتضح  أنه يف حني     وتالحظ البعثة أيضاً    -٧٨٧
ة منعت إجالء املـرأة     قوات اإلسرائيلي ال فإن النجار،   روحية إنقاذ حياة مستشفى خان يونس    

  .  دون أي مربراملصابة

  أبو حليمةحالة عائلة   -١٣  
 أبو حليمة كانوا شهود عيان علـى        من عائلة البعثة مقابالت مع ثالثة أفراد      أجرت    -٧٨٨

 البعثة إىل الطبيب الذي عاجل بعض أفـراد          كما حتدثت  .)٤٣٤(أدناه اليت يرد وصفها  األحداث  

__________ 

ويف الواقـع أن    . مل تتلَق البعثة أي شهادة عن وجود مقاتلني فلسطينيني يف خزاعة عند وقوع احلـادث               ) ٤٣٣(
مسؤويل البلدية نفوا صراحةً وجود أي نشاط ملقاتلني يف خزاعة عند شن االجتياح الـربي اإلسـرائيلي،          

. فتوحة وأهنا ال توفر أي مكان للمقاتلني ليحتموا فيـه         قائلني إن خزاعة واحلقول اجملاورة تشكل منطقة م       
حوايل عشرة مقاتلني كانوا قد حاربوا جيش الـدفاع         "وتتناقض هذه التصرحيات مع تقارير تشري إىل أن         

لكن يبدو أن أعمال القتال هذه كانت هامشية جداً، ألن املقاتلني كانوا يف معظم              . اإلسرائيلي يف خزاعة  
منظمة رصد حقـوق اإلنـسان،       (" االنسحاب كلما تقدمت القوات اإلسرائيلية     احلاالت يسارعون إىل  

، )٢٠٠٩مـارس   /آذار(،  "استخدام إسرائيل غري القانوين للفوسـفور األبـيض يف غـزة          : أمطار النار "
  ).٥٤ و٥٣الصفحتان 

وعمـر  ،  ) عامـاً  ٢٤(، وحممد سعد أبو حليمة      ) عاماً ٤٥(مقابالت البعثة مع كلٍّ من صباح أبو حليمة          ) ٤٣٤(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥، ) عاما١٨ً(حليمة  سعد أبو
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 إسرائيل  - "األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان   " نظمةمل تقريراً واستعرضت البعثة . )٤٣٥(عائلةال
 يف  ناجني الضحايا ال  ح جرا عاينواطباء  أل شمل حتليالً ، وهو ي  مجعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية   و

تعرضـوا   اإلصـابات الـيت      ؤكدتقارير طبية ت  أيضاً   وهي متلك ،  ٢٠٠٩مارس  /بداية آذار 
 اللجنة املركزية للتوثيق ومالحقة     مناليت تلقتها   علومات  امل، استعرضت البعثة    وأخرياً. )٤٣٦(هلا

  ).توثيق(جمرمي احلرب اإلسرائيليني 
ربي، قـصف   ال غزو ال أيام أول،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٤ و ٣يومي  وُسجِّل يف     -٧٨٩
 العطاطرة غرب بيـت     ي، يف ح  قرية السيافة فتوحة حول   املناطق  امل يف    ومدفعي شديد  جوي
سـرائيلية   القوات املـسلحة اإل    ، ورغم إلقاء   من املزارعني   هناك هم  السكانوأغلب  . الهيا

ـ  وبناًء.  معظمهم البقاء   اختار  املنطقة، نشرات لتحذير املدنيني ودعوهتم إىل الرحيل عن       ى عل
  . أهنم ليسوا يف خطركانوا يعتقدونإهنم قالوا ، الجتياحات الربية السابقة لجتارهبم
 القـوات   مـع توغـل    قصفال أفيد عن اشتداد  ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٤يف  و  -٧٩٠
 يف مرتل حممـد  حتتمي وكانت عائلة أبو حليمة    .والسيطرة عليه   يف حي العطاطرة   سرائيليةاإل

 الطـابق   ؛ طـابقني  مؤلف مـن  املرتل  و. لسيافةقرية ا سعد أبو حليمة وصباح أبو حليمة يف        
 لـصباح أبـو     وفقـاً و.  ألمـاكن اإلقامـة     والطابق العلوي  ،تخزينلستخدم ل  ويُ ،األرضي
  . يف الطابق العلويحيتمون املباشرةفراد عائلتها أ فرداً من ١٦  كان،)٤٣٧(حليمة
 وهـو مـرتل   تاخم،املمرتل لل قذيفة إصابة مساع خرب  على أثر يف فترة بعد الظهر،     و  -٧٩١

 يف وسـط    رواق إىل العائلة من غرفة النوم       معظم أفراد   صباح أبو حليمة، انتقل    شقيق زوج 
 الرابعة والنصف مـن     الساعة حوايلو. اعتقدوا أن احلماية هناك أكرب    الطابق العلوي، حيث    

  . فيها كانوا حيتموناليت الغرفة إىل السقف عرب قذيفة فوسفورية بيضاء  سقطتبعد الظهر،
ـ اندلع دخان أبيض ونريان ،  )٤٣٨(العائلةأفراد  لناجني من    ل فقاًوو  -٧٩٢ ، يف الغرفـة  ة كثيف

 على الفور أو يف غضون فتـرة        العائلة من   فرادمخسة أ وتويف  . قدةاجلدران محراء مت  كانت  و
 عبد الـرحيم    ؤهأبناأطفاله، هم   ربعة من   أو)  عاماً ٤٥(حممد سعد أبو حليمة     : ، وهم قصرية
  وقُطع رأسا  ).اًعام ١٨( ، وابنته شهد  ) أعوام ٨( ومحزة   ،) عاماً ١٢(زيد  و ،)عاماً ١٤(سعد  

عائلة المخسة أفراد من    ومتكَّّن  . خرون حىت املوت  اآلحرق  حممد سعد وعبد الرحيم سعد، وأُ     
__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢نافذ، خبري احلروق يف مستشفى الشفاء، .مقابلة البعثة مع د ) ٤٣٥(
: التقرير النـهائي  "،  مجعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية    إسرائيل و  -األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان      نظمةم ) ٤٣٦(

 كـانون   ٢٧ائق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف قطاع غزة خالل الفترة من            املستقلة لتقصي احلق   البعثة
، وميكن االطالع عليـه     ٥٥-٥١، الصفحات   "٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .http://www.phr.org.il/phr/files/articlefile_1241949935203.pdf: عرب املوقع اإللكتروين التايل
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥إفادة أدلت هبا صباح أبو حليمة للبعثة يف  ) ٤٣٧(
 ١٥إفادات أدىل هبا كل من صباح أبو حليمة وحممد سعد أبو حليمة وعمر سعد أبو حليمة إىل البعثة يف                     ) ٤٣٨(

  .٢٠٠٩يونيه /حزيران
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ها يوسف اابنوصباح أبو حليمة، : ، وهم متفاوتةمن حروق بدرجات من اهلرب وهم يعانون 
  .)٤٣٩()عامان( غادةفرح ابنة ، و) عاما٢١ً( غادة زوجة ابنهاو، ) أعوام٤ (يوعل) عاماً ١٦(

  استدعاء سيارة إسعاف، لكن القوات املـسلحة اإلسـرائيلية         عائلةحاول أفراد ال  و  -٧٩٣
. سيارات اإلسعاف بالـدخول   مل ُيسمح ل   و ، قد أعلنت املنطقة منطقة عسكرية مغلقة      كانت

ىل إ توجهـا هبـا    و مقطورة جـرارة   مؤخرة    صباح أبو حليمة يف    األقارباثنان من   ووضع  
 السائق أنه وصل إىل املستشفى على الرغم من          وأفاد . يف بيت الهيا   عدوانمستشفى كمال   

 عمر بـن اخلطـاب      كانوا متمركزين داخل مدرسة   سرائيليني  إطالق نار جنود    تعرضهم إل 
حليمة،  صباح أبو    مع  أحد القريبني  بقي و .)٤٤٠( العطاطرة إىل حي   على الطريق املؤدي   للبنات

  .العائلة اآلخر ملساعدة بقية ما عادفي
ىل مستشفى كمال   إ ثانية لنقلهم    ة على مقطورة جرار   وُوضع سائر الناجني واملصابني     -٧٩٤
 أحد األقارب، وُيـدعى    قطورة امل  وكان يقود  . أبو حليمة  شهد وُنقلت كذلك جثة  . عدوان

 ،)عاماً ١٧(بو حليمة   أر   مط ويرافقه قريب آخر، ُيدعى   )  سنة ١٦(حممد حكمت أبو حليمة     
  . ووالدته نبيلة،) عاما١١ً(وشقيقه علي 

طرق بالقرب من مدرسة عمر بن اخلطـاب يف حـي           ال إىل مفترق    واعندما وصل و  -٧٩٥
 على مسافة تقرب   املتمركزون على سطح مرتل جماور،       إلسرائيليوننود ا اجل أمرهمالعطاطرة،  

 إىل واقفوو  من املقطورة  بيلة ومطر  ون يلوع حممد حكمت     ونزل .بالتوقف،  من عشرة أمتار  
حممد حكمت أبو حليمة يف صدره      فأصيب   ، النار عدد من اجلنود   أو   وأطلق جندي . هاجانب

 وعمر  من علي   وهرب كل  .جبراحهما متأثرين وتويف كالمها . )٤٤١(بطنهبو حليمة يف    أومطر  
 إىل   أخـرياً  صـول متكنوا من الو   م لكنه ه، يف ذراع  رصاصة ب  وأصيب عمر  .أبو حليمة ونبيلة  

  . عدوانمستشفى كمال 
  هلـم  محسمل يُ و. سري على األقدام   وال قطورةالتخلي عن امل  وأُمر سائر أفراد العائلة ب      -٧٩٦

 ، أربعة أيـام   استرِدَّت بعد مرور   أبو حليمة، اليت     وال جثة شهد  ،  القتيلني لصبيني ا يت جث نقلب
 ٤٥ يف جسدها بنسبة  روق  حب أصيبت  يت ال ،غادة أبو حليمة  وكانت  . يناير/ كانون الثاين  ٨ يف

  عدداً سيارةنقلت   متر،   ٥٠٠ حنو    اجتياز بعدو.  تعاين من صعوبات كربى يف املشي      يف املائة، 
  .ىل مستشفى الشفاء يف مدينة غزةإ غادة وفرح، ن فيهم مبفراد العائلة،من أ

__________ 

وتوفيت غـادة هنـاك     . حهن، ُنقلت صباح وفرح وغادة أبو حليمة إىل مصر للمعاجلة         نظراً خلطورة جرا   ) ٤٣٩(
  .٢٠٠٩مارس /أواخر آذار

)٤٤٠ ( www.dci-pal.org/English/Doc/Press/Case-Study_Cast-Lead_Abu-Halima_Family_FINAL.pdf.  

 غـري   "احلركة الدولية للدفاع عن األطفال    "وفقاً لإلفادات اليت أدىل هبا عمر ونبيلة أبو حليمة إىل منظمة             ) ٤٤١(
يونيـه  / حزيـران  ١٥وكانت املعلومات اليت وفرها عمر أبو حليمة للبعثة يف          ). املصدر نفسه (احلكومية  
  .املعلومات أقل تفصيالً لكنها منسجمة مع هذه ٢٠٠٩



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 224 

ـ    يةراحة التجميل اجل نافذ أبو شعبان، رئيس قسم       .وأكَّد د   -٧٩٧  نشفاء، أ  يف مستشفى ال
مصر  ىلإ نقل وُن، حبروق بالغةت مصاباأُدخلن املستشفى وكنَّصباح وغادة وفرح أبو حليمة   

  .)٤٤٢(روقاحل سبَّب التعرض للفوسفور األبيض قدالطبيب عن اعتقاده بأن وأعرب . لتلقي العالج

  املستخلصة من الوقائع ستنتاجاتاال  -١٤  
د سعد أبو حليمة وعمر سعد أبو حليمـة          أن صباح أبو حليمة وحمم      البعثة تستنتج  -٧٩٨

 صـحة العناصـر   يفما يدعو للتـشكك     ليس لديها   و. شهود يتمتعون باملصداقية واملوثوقية   
  .  نافذ أبو شعبان من مستشفى الشفاء.د شهادة تعززها، اليت مهتاشهادل الرئيسية
 بعثـة أن  تالحـظ ال  بالفوسفور األبيض،مرتل عائلة أبو حليمة بقصف  فيما يتعلق   و  -٧٩٩
 يف وقت ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٤قصف يف وحدث ال.  يقع يف قرية يف منطقة ريفية     املرتل

وعالوة علـى   .  العطاطرة تتقدم يف حي   ، على ما يبدو،   سرائيليةإلكانت فيه القوات الربية ا    
ودعـوهتم إىل    املـدنيني    نشرات لتحذير قت  ألرائيلية قد   إلس القوات املسلحة ا   كانتذلك،  
ـ حتديد ما إذا كـان      مطلقاً  لبعثة  ال يسع ا   ،يف ظل هذه الظروف   و. لالرحي صف مـرتل   ق
 له ما يربره    اً أو جزء  اً عشوائي اًهجومأو  على هدف مدين،    اً   مباشر اً هجوم  يشكل حليمة أبو

  . األوسععملية العسكريةال يف إطار
 الحـظ تبو حليمة،   أطالق النار على حممد حكمت أبو حليمة ومطر         إفيما يتعلق ب  و  -٨٠٠

  اليت كانـت تنقـل اجلرحـى       قطورةاملسائق   وا قد أمر   كانوا البعثة أن اجلنود اإلسرائيليني   
 وامتثل الـصبيان .  منهاالرتولب)  عاما١٧ً و١٦البالغني من العمر     (لقريبني ا وا وأمر بالتوقف،

ـ  ن الذين يوسرائيلإل اجلنود ا  أطلق، عندما   املقطورة جبوار   ان يقف التلك التعليمات، وكان    انوا ك
 سـاءوا فهـم    قد أ  وايكونأن  لجنود  وال ميكن ل  .  النار عليهم  جماوريقفون على سطح مرتل     

 . جبروح خطرية إىل املستشفى     أشخاصاً مصابني  نينقال ، أي أن هذين الصبيني مدنيان     الظرف
 اًمباشـر و اً مميتـاً  و حليمة هجوم  أبطالق النار على حممد حكمت أبو حليمة ومطر         إ وكان

إىل ،  علـى التـوايل   ، يف الصدر والـبطن    إصابتهما وتشري.  دون السن القانونية   ملدنيني اثنني 
  .اقتلهم نية

 مل تـسمح   ، يف هـذه احلالـة،     سرائيلية القوات املسلحة اإل   أن أيضاًوتالحظ البعثة     -٨٠١
قـارب  أالنار علـى  أطلقت  من مث و،الء اجلرحىإلجىل املنطقة إسعاف وصول سيارات اإل  ب

  .رب مستشفىأقىل إ نقلهم اولون حياجلرحى الذين كانوا

__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢مقابلة أجرهتا البعثة،  ) ٤٤٢(



A/HRC/12/48 

225 GE.09-15864 

معلومات بشأن التعليمات الصادرة إىل القوات املسلحة اإلسرائيلية فيما يتعلق            -جيم   
   املدنيني علىبفتح النار 

احلوادث املـذكورة أعـاله أن القـوات املـسلحة          من تقصيها   البعثة  استخلصت    -٨٠٢
، القتاليف أعمال   مل يكونوا أطرافا    نيني  على مد على حنو متكرر    النار  كانت تفتح   سرائيلية  اإل
ويتضح من هذه احلوادث أن التعليمات اليت صـدرت إىل القـوات            . مل يشكلوا هتديدا هلا   و

املسلحة اإلسرائيلية اليت توغلت يف غزة مل تكن تضع بالكاد أي قيد على استخدام الـنريان                
ة تثبت هذا االجتاه اسـتقتها      وخلصت البعثة إىل أن هناك مؤشرات قوي      . الفتاكة ضد املدنيني  

اإلسرائيلية  )٤٤٣("جدار الصمت كسر  "من تقصيها لشهادات جنود إسرائيليني مجعتها منظمة        
ويتـضح   ."املقاتلون يتحدثون "غري احلكومية، وأخرى وردت يف بروتوكول أكادميية رابني         

 تنقـل   بوجه خاص من هذه اإلفادات أن التعليمات اليت صدرت إىل اجلنـود اإلسـرائيليني             
  .وكلتا السياستان هتدفان إىل درء أي خطر حمتمل على حياة اجلنود اإلسرائيليني. "سياستني"

ما رأينا شيئا مثريا للشبهة     إذا  ": اجلنودألحد  عبارة  األوىل يف   سياسة  وميكن إمجال ال    -٨٠٣
ونـسب  . " على أن حنجم عن ضرب عـدو  بريئاًوأطلقنا النار، فاألفضل أن نصيب شخصاً     

إذا داخلك الشك، أطلق النار، فستقطع      ": آخر إىل قائد فرقته إصدار التعليمات التالية      جندي  
وأمجل اجلندي األول اإلحاطة اليت تلقاها من قائد الكتيبة على النحو التايل،            . "الشك باليقني 

، فإذا اشتبهنا يف شخص، فال ينبغي إمهاله قطعـا للـشك            [...]العدو خيتبئ بني املدنيني     "
فرمبا . فرمبا يتبني يف هناية املطاف أنه عدو، حىت لو تعلق األمر بعجوز تدنو من مرتهلا              . باليقني

أنت ال تطلق النار جملرد شـعورك       "وقال جندي ثالث،    . "كانت عجوزا حتمل حزاما ناسفا    
إذ يفترض أن تشعر باخلطر يف كل حلظة، فاخلطر تراه ماثال يف أي شـيء، فتطلـق     . باخلطر
أطلق النار على كـل مـا       ‘أو  ‘ أطلق النار بصرف النظر عن أي شيء      ‘أحد  ومل يقل   . النار

   .)٤٤٤(احلقيقي ولكن مل تصدر إلينا أوامر بأال نطلق النار إال يف حاالت التهديد. ‘يتحرك
طـالق  إ"ىل  الداعية إ تعليمات  م يؤيدون ال   أهن واوتالحظ البعثة أن بعض اجلنود ذكر       -٨٠٤

هذا هو الفرق بني حرب املدن واالشـتباكات        "حدهم،  وقال أ . "شكة وجود   النار يف حال  
وأشار جندي آخـر    . "ففي حرب املدن، أي شخص هو عدوك، ال مكان لألبرياء         . احملدودة

إىل الضيق الشديد الذي متلكه بسبب هذه السياسة، فقال إنه ورفاقه حـاولوا أن يـسائلوا                
. )٤٤٥(يكـن ليـؤذي أحـدا     قائدهم بشأهنا بعد إطالق النار على رجل كان واضحا أنه مل            

حني اختلفوا حول مشروعية هذه السياسية وسالمتها األخالقية، فإنه مل يكن ليساورهم             ويف
__________ 

   ....شهادات اجلنود ) ٤٤٣(
، ٩ادة ـ، والـشه ٢٠ة ـ، الـصفح ٧، الـشهادة  ٥١ و ٥٠، الـصفحتان    ٢١املرجع نفسه، الشهادة     ) ٤٤٤(

  .٢٤الصفحة 
  .٣٩ و٣٨، الصفحتان ١٤، والشهادة ٢٠، الصفحة ٧املرجع نفسه، الشهادة  ) ٤٤٥(
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لكل جندي وقائد يف امليـدان أن حيـتكم إىل تقـديره        : الشك فيما كانت تقوله التعليمات    
   .، ولكن السياسة املنتهجة هي إطالق النار يف حالة الشك)٤٤٦(اخلاص
: ، فتتبني من قول أحدهم   اجلنودإفادات  بوضوح من   اليت تستشف   الثانية  ة  أما السياس   -٨٠٥

اإلجراء املتبع يف املواقع األمامية، يف املناطق اليت        [من األشياء اليت ينطوي عليها هذا اإلجراء        "
حتديد خطـوط   ] أصبحت حتت سيطرة القوات املسلحة اإلسرائيلية بعد االجتياح الربي لغزة         

أن كل من جيتاز هذا احلد، ُيطلق الرصاص عليه، دون توجيه أي سؤال إليه وهذا يعىن . محراء
هناك من احلوادث املهمة إىل حد بعيـد يف         و. ")٤٤٧(يطلق عليه الرصاص بغرض قتله    [...] 

سياق احلاالت اليت حققت فيها البعثة نظرا ألوجه تشابه الوقائع بينها، حادثة رواها جنـدي          
وألسـباب غـري    . ألمر بأسرة تلقت األمر مبغادرة مرتهلـا      ويتعلق ا . )٤٤٨(كان شاهدا عليها  

واضحة، وأغلب الظن أنه بسبب سوء فهم، اجتهت األم وطفالها يسارا بدال من االجتاه ميينا               
اخلط " واجتازوا بذلك    . مرتهلم بعيدا عن  متر   ٢٠٠ و ١٠٠بعد أن ساروا ملسافة تتراوح بني       

ي ال ميكن لألم وطفليها أن يكونوا على علـم          الذ( الذي حددته الوحدة اإلسرائيلية      "األمحر
وإذ بقناص إسرائيلي فوق سطح املرتل الذي غادروه للتو يطلـق النـار علـيهم               ). بوجوده
أكادمييـة  ومثلما ورد على لسان اجلندي الذي تكلم بعد شهر عن احلادثة يف ندوة          . ويقتلهم
 لألوامـر    أدى عملـه وفقـاً     ]القناص[من وجهة نظرنا، فإنه     "،  "املقاتلون يتحدثون "رابني  

   ".الصادرة إليه
 إمنا تعىن أن    )٤٤٩(االنتحاريني اليت حتذر من تفجريات      "املتواصلة"وكانت اإلنذارات     -٨٠٦

املدنيني الذين يقتربون على بعد مسافة حمددة من اجلنود، ينظر إليهم هؤالء، حىت وإن تـبني                
د من درئه دومنا حاجة إىل إطـالق        هلم بوضوح أهنم ال حيملون سالحا، على أهنم خطر ال ب          

 ال حيتاج ألكثر من حلظة واحدة ليدنو منـهم إىل           "االنتحاري"النار على سبيل التحذير ألن      
  .مسافة كافية إليقاع إصابات بينهم

أجرت معهم مقابالت يف غزة ذكروا      وتالحظ البعثة أن العديد من األشخاص الذين          -٨٠٧
ا مبفردهم أو وهم ضمن جمموعة أو يستقلون وسيلة         يف معرض وصفهم للحوادث اليت خربوه     

 ولكنها مل توقع بينهم أي -نقل، أهنم تعرضوا لنريان كثيفة أطلقها عليهم اجلنود اإلسرائيليون    
وهذا ما حدث، على سبيل املثال، لسائق سيارة إسعاف كان حياول املرور            . قتلى أو جرحى  

__________ 

  .٣٧فحة ، الص١٣املرجع نفسه، الشهادة  ) ٤٤٦(
 يف نـدوة  "رام"؛ وشهادة ٥٢، الصفحة ٢١، وكذلك الشهادة ٣٢، الصفحة   ١٢املرجع نفسه، الشهادة     ) ٤٤٧(

  .٧ و٦، الصفحتان "املقاتلون يتحدثون"أكادميية رابني 
يقـول  "رام"وتالحظ البعثـة أن     . ٧ و ٦، الصفحتان   "املقاتلون يتحدثون " يف ندوة أكادميية     "رام"شهادة   ) ٤٤٨(

  . على احلادثةبوضوح إنه شاهد عيان
  .٥٣، الصفحة ٢٢، والشهادة ٣٧، الصفحة ١٣، الشهادة ...شهادات اجلنود، مثالً ) ٤٤٩(
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فإنـه  خزاعة،  ويف احلالة اليت جدت يف      . )٤٥٠(إىل منطقة قرر اإلسرائيليون حظر دخوله إليها      
حادثة إطالق الرصاص اليت أودت حبياة روحية النجار وجرح يامسني النجار، تعرضـت             بعد  

ىل بقية النساء واألطفال لنريان أطلقها عليهم اجلنود اإلسرائيليون، مما أرغمهم على التراجع إ            
ه احلوادث أن القوات اإلسـرائيلية      هذويتضح من    .)٤٥١(هتاحياولون مغادر اليت كانوا   البيوت  

 إىل املدنيني، وإمالء أوامرها عليهم بأن       "لتوجيه رسائل "بكثافة  طالق النار   إاملسلحة تستخدم   
بأن عليهم الرجوع فورا إىل      املرور يف هذا االجتاه أو ذلك ممنوع على الراجلني والراكبني، أو          

 كان هلذه الطريقة غـري الـشفوية يف         والواضح أنه قد   .داخل البيوت اليت يريدون مغادرهتا    
  .خماطبتهم تأثري مرعب يف نفوسهم، ولعلها خلفت إصابات قاتلة بينهم

على إفادات جلنود أشارت إىل حاالت ملدنيني اقتربـوا منـهم            البعثة أيضاً واطلعت    -٨٠٨
لكنهم ملسافة يفترض هبم فيها فتح النار عليهم عمال بالقواعد الصادرة إليهم يف هذا الصدد، و  

  .قرروا خالف ذلك ألهنم مل يروا فيهم خطرا يتهددهم

  فيها البعثة االستنتاجات القانونية املستخلصة بشأن احلاالت اليت حققت   -دال   
لذان يـشكالن   الوعلى هذه احلوادث،    واجب تطبيقهما   لان ا األساسيدآن  املبيتمثل    -٨٠٩
على املعاهدات والقانون اإلنساين الدويل لكل من القانون اإلنساين الدويل القائم زاوية الحجر 

تعمل أطراف الرتاع يف مجيع األوقات على التمييز بـني الـسكان املـدنيني              "العريف، يف أن    
 وكذا األشـخاص    ،ال جيوز أن يكون السكان املدنيون بوصفهم هذا       "ه   وأن ،)٤٥٢("واملقاتلني
املبـدأ  "بوصـفه   مبدأ التمييز   احلكومة اإلسرائيلية إىل    وتشري  . )٤٥٣(" حمال للهجوم  ،املدنيون

تركيـز قـوات الـدفاع      "ن   إ هي تقول أيضاً   و ."قانون الرتاعات املسلحة  لول  األساسي األ 
يف مباشرة يف قواعد االشـتباك      قد روعي   على االمتثال لقانون الرتاعات املسلحة      اإلسرائيلية  
يقتصر توجيه  ": اليةوورد أن مبدأ التمييز قد أدرج يف تلك القواعد بالصيغة الت          . "عملية غزة 

وحيظر متاما توجيه أي ضربات متعمدة ضـد        . الضربات على األهداف العسكرية واملقاتلني    
  ). )٤٥٤(" متناسبةخالفا للضربات اليت حتدث عرضا وختلف أضرارا(املدنيني أو األهداف املدنية 

، خلصت اللجنـة إىل أن القـوات املـسلحة    املذكورة أعالهوباستعراض احلوادث    -٨١٠
وكان . اإلسرائيلية تعمدت يف كل حالة من هذه احلاالت توجيه ضربات مباشرة حنو مدنيني            

__________ 

لالطـالع علـى وصـف آلثـار        . ٢٠٠٩يونيه  /  حزيران ١١املقابلة اليت أجريت مع مروان أبو رضا،         ) ٤٥٠(
  .٣٣، الصفحة ١٢، الشهادة ...شهادات اجلنود الرصاص الذي أطلق على املركبات املتحركة، انظر 

  .يبدو أن هذا األمر ينطبق أيضا على حادثة إطالق النار على ماجدة وهيا حجاج يف قرية جحر الديك ) ٤٥١(
  .٤٨الربوتوكول اإلضايف األول، املادة  ) ٤٥٢(
  ).٢(٥١الربوتوكول اإلضايف األول، املادة  ) ٤٥٣(
  .٢٢٢ و٩٤ الفقرتان "... العملية يف غزة" ) ٤٥٤(
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االستثناء الوحيد، هو قصف بيت أسرة أبو حليمة، حيث إن البعثة ال متلك بـشأن احلالـة                 
  . العسكرية اليت كانت سائدة آنذاك معلومات كافية الستخالص أي استنتاجات

ىن للبعثة أن تتحقق منها، خلصت إىل أنه ليس مثـة يف أي             ويف ضوء الوقائع اليت تس      -٨١١
من احلاالت اليت استعرضتها أي أسباب منطقية حتمل القوات املـسلحة اإلسـرائيلية علـى               

 يتمتعـون  االعتقاد بأن املدنيني الذين هامجتهم كانوا يف احلقيقة طرفا مباشرا يف أعمال قتـال، وال              
  .)٤٥٥(مباشربالتايل حبصانة متنع مهامجتهم بشكل 

سـرائيلية انتـهكت احلظـر      أن القوات املسلحة اإل   إىل  بعثة  وبناء عليه، خلصت ال     -٨١٢
مـن الربوتوكـول   ) ٢(٥١املفروض مبوجب القانون الدويل العريف، املنصوص عليه يف املادة   

علـى  هذا االستنتاج   وينطبق  . اليت متنع مهامجة السكان املدنني بصفتهم هذه      اإلضايف األول   
 ووائل السموين، وعلى حادثة إطالق النار على إيـاد          عطية اللذين استهدفا مرتيل     اهلجومني

السموين، وشهد حجي، وعال مسعود عرفات، وإبراهيم جحا، وريا وماجدة حجاج، وأمل، 
وسعاد، ومسر، واحلاجة سعاد عبد ربه، وروحية النجار، وحممد حكمت أبو حليمة، ومطـر         

.  بنريان إسرائيلية أطلقت عليهم عمدا      فلسطينياً  مدنياً ٣٤تل  ويف هذه احلوادث، ق   . أبو حليمة 
  .وأصيب آخرون كثريون جبروح، بعضها شديد اخلطورة ويترك عاهات مستدمية

وفيما يتعلق باألشخاص املدنيني، فإن األمر ليس مقصورا على عدم جواز مهامجتهم،   -٨١٣
...  حوال حق االحترام ألشخاصهميف مجيع األ" جانب آخر يتمثل يف أن هلم بل وهناك أيضاً

ـ   ("ومحايتهم بشكل خاص ضد مجيع أعمال العنف أو التهديد         ـ  ـاتفاقية جني رابعة، ـف ال
 مـن الربوتوكـول     ٧٥الضمانات األساسية املنصوص عليها يف املادة       ومن بني   ). ٢٧املادة  

العنف إزاء  ممارسة  " على   "كل مكان وزمان  يف  "املفروض  احلظر املطلق   ، هناك   اإلضايف األول 
ويتضح من الوقائع اليت عرضت     . "حياة األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية        

  .أن هذه األحكام قد انتهكت لبعثةعلى ا
 هـذه األعمـال غـري     ، فإن إسرائيل تكون مسؤولة عن       مبوجب القانون الدويل  و  -٨١٤

   .قام هبا جنودهااملشروعة دوليا اليت 
يف  القوات املسلحة اإلسرائيلية  أن سلوك     اليت جرى إثباهتا   الوقائع من   وتستنتج البعثة   -٨١٥

 جانبها املتعلق بأعمـال القتـل       يفتفاقية جنيف الرابعة     يشكل خرقا جسيما ال    هذه احلاالت 
كبرية، وهو ما يؤدي يف حد ذاتـه إىل         معاناة   والتسبب هلم يف     )٤٥٦(حممينيألشخاص  العمد  

  .نشوء مسؤولية جنائية فردية

__________ 

ما مل يقوموا بدور    "ملدنيون باحلصانة من اهلجمات     من الربوتوكول اإلضايف، يتمتع ا    ) ٣(٥١ باملادة   عمالً ) ٤٥٥(
ولالطالع على وضـع    . "مباشر يف األعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله هبذا الدور           

  .هذه القاعدة يف القانون العريف، انظر الفصل السابع
 ذاته علـى    وينطبق الوصف . ة لالتفاقية  بأنه خمالفة جسيم   "القتل العمد " من اتفاقية جنيف الرابعة      ١٤٧تعرف املادة    ) ٤٥٦(

  ."تعمد فيها إحداث آالم شديدة أو اإلضرار اخلطري بالسالمة البدنية أو بالصحة"األفعال اليت 
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 هااملباشر وقتل ها  استهداف، ب القوات املسلحة اإلسرائيلية  وخلصت البعثة أيضا إىل أن        -٨١٦
 ٦احلق يف احلياة، املنصوص عليه يف املادة         ، تكون قد انتهكت   العشوائي للمدنيني الفلسطينيني  

  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية واحلقوق السياسية
القـوات املـسلحة    هلا البحث، خلصت البعثة إىل أن       ويف معظم احلاالت اليت تناو      -٨١٧
وهذا ما ينطبق يف    . منعت وصول اخلدمات الطبية العاجلة إىل اجلرحى من املدنيني        سرائيلية  اإل

حي السموين، وخباصة بعد حادثة إطالق النار علـى أمحـد           يف  مجيع احلوادث اليت وقعت     
محر الفلسطيين على العودة علـى      السموين حيث أرغمت سيارة اإلسعاف التابعة للهالل األ       

.  متر من الطفل املصاب جبروح بليغة      ١٠٠أعقاهبا إىل مدينة غزة بعد أن وصلت إىل مسافة          
من الوصول  ، ُمنعت سيارات اإلسعاف بشكل تعسفي       وائل السموين مرتل  بعد اهلجوم على    و

نار على أمـل،     على حنو بلغ أبعادا مأساوية إىل أقصى حد بعد حادثة إطالق ال            إىل اجلرحى 
أما يف حادثة إطالق النار على حممد       . وسعاد، ومسر، واحلاجة سعاد عبد ربه وروحية النجار       

حكمت أبو حليمة ومطر أبو حليمة، فقد كان القتل مصري الشخصني اللذين هرعا لينقال إىل             
إن أقاربه  وفيما يتعلق أخريا حبالة إياد السموين، ف      . املستشفى أقارب هلما أصيبوا حبروق بليغة     

  . الذين أرادوا مساعدته تعرضوا بدورهم للتهديد بإطالق النار عليهم
من الربوتوكول اإلضايف األول تنص علـى أنـه         ) ٢(١٠البعثة إىل أن املادة     وتشري    -٨١٨

ـ   ،معاملة إنسانية ] اجلرحى[جيب، يف مجيع األحوال، أن يعامل أي منهم         " قـدر  ،  ى وأن يلق
صفة ذا احلكم   هلو ."واالهتمامالرعاية الطبية   ما تتطلبه حالته من     ،  وبالسرعة املمكنة  املستطاع
هـو التـزام    ... االلتزام حبماية ورعاية اجلرحـى    "البعثة أن   وتدرك  . الدويل العريف القانون  
جيب على كل طـرف يف      "غري أنه   .  فهو ال ينطبق إال حينما تسمح به الظروف        ."بالوسائل

، مبا يف ذلـك الـسماح       ... احلماية والرعاية للجرحى     الرتاع أن يبذل أقصى اجلهود لتوفري     
  .)٤٥٧("للمنظمات اإلنسانية بأن تقدم إليهم احلماية والرعاية

احلـوادث  ن القوات اإلسرائيلية املسلحة مل تبذل يف        البعثة أ اليت أثبتتها    وتفيد الوقائع   -٨١٩
اإلنـسانية إىل   وصـول املنظمـات     لتوفري إمكانية   قصارى جهدها   اليت حققت فيها البعثة     

بل، على النقيض من ذلك، حالت بشكل تعسفي دون وصوهلا حىت عندما كانت             . اجلرحى
  .بذلك الظروف تسمح

القائم مبوجب القانون   اللتزام  لنتهاكا  إىل أن هناك ا   البعثة  ختلص  على هذا األساس،    و  -٨٢٠
  .إنسانيةاجلرحى معاملة عاملة مب الدويل العريف

يف احلاالت الـيت    لحق يف احلياة    ل ات املسلحة اإلسرائيلية انتهاك   سلوك القوا ويعترب    -٨٢١
يف  إنسانية  ومعاملة قاسية وال   البدنيةلحق يف السالمة    ل اانتهاكو،  تايوفأدى فيها إىل وقوع     

__________ 

)٤٥٧ ( Customary International Humanitarian Law  ٤٠٢، والصفحة ١١٠القاعدة.  
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 من العهد الدويل    ٧ و ٦ما يشكل انتهاكا ألحكام املادتني      وهو  خرى،  األاالت  غريها من احل  
  . ياسيةاخلاص باحلقوق املدنية والس

   ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٣اهلجوم على مسجد املقادمة،   -هاء   

  البعثة مجعتها  اليت الوقائع  -١  
. ، بالقرب من بيت الهيـا    على مشارف مشال غريب خميم جباليا     مسجد املقادمة   يقع    -٨٢٢

ـ   يف  عن مستشفى كمال عدوان      متر   ١٠٠مسافة تقل عن    هو يبعد   و ي املشروع السكين حل
 خطرية يف حالة -جبروح آخرين   ٤٠ على األقل وأصيب قرابة    شخصا   ١٥وقد قتل   . العلمي

  .  مدخل املسجد بقذيفةاإلسرائيليةالقوات املسلحة أصابت  عندما -الكثريين 
وكـان  . عندما تعرض للضربة  مخسة شهود كانوا يف املسجد      إىل  واستمعت البعثة     -٨٢٣

جبروح خطـرية وهـم     ثالثة منهم   وأصيب  . جاراالنفعندما وقع   لباب  مقابلني ل اثنان منهم   
 إىل عدد مـن أقربـاء       واستمعت البعثة أيضاً  . راكعني يف مواجهة اجلانب اآلخر من املسجد      

الذين قتلوا يف اهلجوم، واطلعت على عدد من إفاداهتم اليت أدلوا فيها حتت القسم بشهاداهتم               
ثة شهود كانت حتدثت إليهم يف      واستمعت البعثة مرة أخرى إىل أقوال ثال      . )٤٥٨(على الوقائع 

، استعرضت البعثة املعلومات    وأخرياً. البداية يف جلسات االستماع العامة اليت عقدهتا يف غزة        
   .اليت وردت عليها من اللجنة املركزية للتوثيق ومالحقة جمرمي احلرب اإلسرائيليني

بعـد  ة والسادسة    الساعة اخلامس  ، بني ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣مساء يوم   ففي    -٨٢٤
شهود عيان أن   وذكر  . داء صالة العشاء  املسجد أل يف  شخاص  عدد كبري من األ   جتمع  الظهر،  
عدد من  كما جتمع يف نفس الوقت      . )٤٥٩( رجل جتمعوا يف الطابق األول     ٣٠٠ و ٢٠٠ما بني   

 الناس درجوا يف أوقات اخلوف والطوارئ       وأوضح شهود عيان أن   . النساء يف الطابق السفلي   
علمت البعثة أنـه علـى      باإلضافة إىل ذلك،    و .)٤٦٠(مع بني صاليت املغرب والعشاء    على اجل 

الرغم من أنه قد درجت العادة على االنتظار قليال بعد رفع اآلذان، فإن الصالة أقيمت هذه                
  .املرة مباشرة بعد اآلذان تقريباً

__________ 

فقد روى كيف أنه كـان      . ملسجد الشهادة املوثقة اليت أدىل هبا إمساعيل السالوي، أخ شيخ ا          الحظ مثالً  ) ٤٥٨(
 عاما وهي تصرخ بأن املـسجد تعـرض      ١٣ذاهبا إىل املسجد عندما اندفعت حنوه ابنته البالغة من العمر           

، ) عامـا  ١٣(ونتيجة للقصف قتل حفيده حممد      . وهرع ليجد نفسه أمام فوضى دموية عارمة      . للقصف
 لألحداث أدلت بـه عائـشة        مماثالً توضيحاً وانظر أيضاً ).  عاما ٢٧(وعمر  )  أعوام ٨(وابين أخيه هاين    

  .وابنها رائد يف اهلجوم)  عاما٤٦(إبراهيم اليت قتل زوجها عبد الرمحن 
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٤ ويف ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣الشيخ السالوي، الذي أجريت مقابلة معه يف  ) ٤٥٩(
يوليـه  / متـوز ٢٧غـزة يف     إفادة الشيخ السالوي يف جلسة االستماع العامة اليت عقـدت يف             انظر مثالً  ) ٤٦٠(

  .http://www.realnetwork.com، ميكن االطالع عليها على العنوان التايل ٢٠٠٩
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ويف تلـك   .  لتـوه  اخلطبةكانت قد انتهت، وبدأ إلقاء      الصالة  ن  إشهود  يقول ال و  -٨٢٥
، فاقتلع مصراعي أحد البابني اخلشبيني وأطاح بـه         يف مدخل املسجد  اللحظة، وقع االنفجار    

  . إىل اجلدار املقابل عرب املساحة اليت يتجمع هبا املصلون
 يف ذلك   داخل املسجد وكانوا مجيعهم تقريبا    .  على األقل  قتيالً ١٥النفجار  وخلف ا   -٨٢٦
، القذيفـة  وقد قطعت ساقه بفعل قوة       .عند املدخل  لسوكان بني املصابني طفل جي     .الوقت

. شخـصا جبـروح   ٤٠وأصيب عدد كبري يناهز . سطح املسجدفوق  بعد ذلك   وعثر عليها   
  . كمال عدوان ملعاجلتهممستشفى نقل الكثريون إىل و

. أمكنها أن تعاين األضرار اليت حلقت بهسجد، ويف الزيارة اليت قامت هبا البعثة إىل امل  -٨٢٧
علو مدخل املسجد فوق مستوى األرضية اخلارجية، ويتم الوصول إليه من خـالل معـرب               وي

. ويوجد أسفل الباب عدد من السالمل يغطيها املدخل املرتفع يف هناية املعرب املنحدر             . منحدر
وكانت هناك على األرضـية      .وقد حلقت أضرار هبذه السالمل وظهرت فجوة يف خرسانتها        

   .والسالمل آثار حروق
التقطت بعد وقت   تعتربها موثوقة،   صور فوتوغرافية   على عدة   أيضا  واطلعت البعثة     -٨٢٨

الـيت يبلـغ    (وتظهر هذه الصور أن جسما اخترق خرسانة املعرب املنحدر          . ضربةقصري من ال  
يف جزئه القريب مباشرة من مدخل املسجد، مث ضرب األرضية عند           ) مسكها ثالث بوصات  

ء املعرب املنحدر واملدخل جدار يقوم على جانبيهما بارتفاع متـر           وحييط ببنا . أسفل السالمل 
  .وقد نسف منه اجلزء املقابل لباب املسجد. واحد
احملـيط   من اجلدار اخلارجي     اً اجلدران الداخلية للمسجد وجزء    أنالحظت البعثة   و  -٨٢٩

مكعبات من  جراء تطاير رشاش     بأضرار كبرية    ت فيما يبدو  أصيبباملمر املؤدي إىل املدخل قد      
بعثة جملس األمن إىل املوقع     تاريخ زيارة   حىت  هناك عدد غري قليل منها كان       و. معدنية صغرية 

وقد استخرج العديد منـها، وأمكـن       . ، ال يزال مستقرا يف اجلدار     ٢٠٠٩ هيوني/يف حزيران 
  . جلدران اخلرسانيةالبعثة أن تلمس كم هي غائرة يف عمق ا

ثالث مقابالت مع شيخ املسجد     لبعثة  أجرت ا  املسجد،   الزيارة إىل إىل جانب هذه    و  -٨٣٠
ومقابلتني مع إمام املسجد، ومع مؤذن املسجد وعدة أفراد من أسرة الشيخ، وعدة أفراد من               
الذين أصيبوا يف االنفجار وعدد من األقرباء الذين قتل أفراد من أسرهم ممـن قـدموا يـد                  

 الشهادات الطبية اليت تثبت طبيعة تلـك        واطلعت البعثة على  . املساعدة بعد اهلجوم مباشرة   
وسألت البعثة مجيع الشهود، وحرصت علـى       . اإلصابات اليت وصفها الشباب الذين قابلتهم     

   .استيضاح أي شكوك لديها

   اإلسرائيليةموقف احلكومة اإلسرائيلية والقوات املسلحة   -٢  
  : ما يليدعاءاتهذه االسرائيلية على القوات املسلحة اإليرد يف رد   -٨٣١
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 /كانون الثـاين   ٣يف  يف بلدة بيت الهيا،     بشأن حادثة قصف مسجد املقادمة      ... 
. اتضح أن املسجد، خالفا لإلدعاءات، مل يتعرض ألي هجوم إطالقا         ،  ٢٠٠٩ يناير
اص الذين أصيبوا يف اهلجوم الذين قيل إهنم مدنيون         ـذلك أن األشخ  ـح ك ـواتض

قيقة نشطاء من حركة محاس قتلـوا أثنـاء         ال دخل هلم يف أعمال القتال هم يف احل        
   .)٤٦١(قتاهلم ضد قوات الدفاع اإلسرائيلية

ه ال يشري بأي البعثة أنتالحظ  يف هذا البيان،وبصرف النظر عن التناقضات الواضحة   -٨٣٢
   .تهاومصداقيتها موثوقيشكل من األشكال إىل طبيعة التحقيق الذي أجري ومصادر معلوماته أو 

  . )٤٦٢( ذاتهاملوقفاإلعراب عن حلكومة اإلسرائيلية  كررت ا،٢٠٠٩ يوليه/ متوزيف و  -٨٣٣

  املستخلصة من الوقائع االستنتاجات  -٣  
انفجرت قرب مدخل    قذيفةالبعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية أطلقت       ثبت لدى     -٨٣٤
جودة حتته أهنا   ويتضح من طريقة اختراق القذيفة خلرسانة املعرب املنحدر والسالمل املو          .املسجد

ـ   .  أرض -تتطابق مع األثر املتوقع أن حتدثه شظايا قذيفة جـو            شظايا الـيت   فمكعبـات ال
استخرجتها البعثة من خلف اجلدار الداخلي للمسجد تتطابق مع الشحنة الـيت يتوقـع أن               

  .)٤٦٣(تفرغها قذيفة من هذا النوع
وأوقع  ،لصالةداء ا ألاملسجد  كانوا ب  األقل شخصا على    ١٥وأسفر اهلجوم عن مقتل       -٨٣٥

  . أشخاص آخرينإصابات خطرية بعدة 
وليس باستطاعة البعثة أن تؤكد ما إن كانت القذيفة قد أطلقت من طائرة أو منصة                 -٨٣٦

ال تتـسق   ومعقولـة   اهلجوم  مالبسات  بشأن  وهي تعتقد أن إفادات الشهود      . إطالق جوي 
البعثـة  وتالحظ  . ملادية امليدانية بل وكذلك مع األدلة ا    خرين،  اآلشهود  فحسب مع إفادات ال   

صري جدا  وقت ق بعد  ىل موقع اهلجوم    عنها إ  ممثلني   ترسلأأيضا أن عددا من املنظمات احمللية       
وأجرت البعثة أيضا مقابالت معهم والحظـت أن  . من وقوعه حيث عاينوا املشهد بأنفسهم  

  .رواياهتم تتسق مع اإلفادات اليت قدمها الشهود

__________ 

االستنتاجات اليت استخلصت من التحقيقات يف اإلدعاءات واملسائل احملورية املتعلقة بعمليـة الرصـاص              " ) ٤٦١(
 رئيس هيئـة األركـان      وقد اعتمد الوثيقة وأذن هبا    . ، املرفق جيم  ٢٠٠٩أبريل  /  نيسان ٢٢،  "املصبوب

: وميكـن االطـالع عليهـا علـى املوقـع الـشبكي           . العامة اللفتنانت جنـرال غـايب أشـكنازي       
http://dover.idf.il/IDF/English/opcast/postop/press/2201.htm.  

  ."...العملية يف غزة " ) ٤٦٢(
ضادة للدبابات شـديدة    بتحليل املعلومات املتاحة، ترى البعثة أن الصاروخ املعين رمبا كان قذيفة معدلة م             ) ٤٦٣(

االنفجار من القذائف اليت يشار إليها أحيانا بأهنا قذائف مضادة للدبابات ضوعفت شـحنتها الـشديدة                
  .االنفجار أو القذائف الشديدة االنفجار واملزدوجة الغرض
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يبعث على االعتقاد بأن مسجد املقادمة كان يـستخدم يف ذلـك            وليس هناك ما      -٨٣٧
ومبـا أنـه مل يتـضح       . )٤٦٤(الوقت إلطالق الصواريخ، أو ختزين األسلحة أو إيواء املقاتلني        

يبدو من إفادات الشهود أو من تفقد املوقع وجود أي أضرار أخرى حلقت باملنطقـة يف       فيما
تعلق حبادثة قصف معزولة ومل تكن يف سياق        ذلك الوقت، فقد خلصت البعثة إىل أن األمر ي        

  . أعمال قتال أو تبادل نريان

   القانونية االستنتاجات  -٤  
الصاروخي علـى مـسجد     جوم  اهل اليت أدت إىل     للمالبساتيف غياب أي تفسري       -٨٣٨

 البعثة من العديد من الشهود، فـضالً      ية الروايات اليت مسعتها     صدق وموثوق باعتبار  املقادمة و 
تستنتج البعثة   ،تعاينها بنفسها يف الزيارة اليت قامت هبا إىل املوقع        أن  تسىن هلا   سائل اليت   عن امل 

 مث إن البعثة تضع يف االعتبار أيضاً      . القوات املسلحة اإلسرائيلية تعمدت استهداف املسجد     أن  
يف ما ذهبت إليه أن دقة اإلصابة والذخرية املتقدمة املـستخدمة ال يتـوفران إال للقـوات                 

  .اإلسرائيلية املسلحة
ومما يؤيد البعثة فيما خلصت إليه الرد غري املقنع والواضح الزيف الـذي ردت بـه                  -٨٣٩

  .احلكومة اإلسرائيلية
مل يكن على هدف عسكري، وإمنا استهدف أشخاصا        اهلجوم  ويستنتج من ذلك أن       -٨٤٠

  .تلكمدنيني بصفتهم 
البعثـة أن القـوات املـسلحة        تستنتج ،اليت جرى التثبت منها   الوقائع  بناء على   و  -٨٤١

اإلسرائيلية انتهكت احلظر املفروض مبوجب القانون الدويل العريف علـى مهامجـة املـدنيني      
  .من الربوتوكول اإلضايف األول) ٢(٥١بصفتهم هذه على حنو ما هو منصوص عليه يف املادة 

التفاقية جنيف  ما  خرقا جسي هذه االنتهاكات أيضا     ، تشكل الوقائعهذه  وبناء على     -٨٤٢
  . يتمتعون باحلمايةمعاناة كبرية ألشخاص يف القتل العمد والتسبب  جانبها املتعلق بالرابعة يف
أولئـك املـدنيني   أن دولة إسرائيل مسؤولة عن حرمان إىل  البعثة أيضا   لصت  ـوخ  -٨٤٣

قوق  من العهد الدويل اخلـاص بـاحل  ٦، فيما يتصل باملادة ق يف احلياةاحلتعسفي من بشكل  
  . املدنية والسياسية

__________ 

  .٢٣٤، الفقرة "...العملية يف غزة "، البيانات اليت أدلت هبا إسرائيل يف انظر مثالً ) ٤٦٤(
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   ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٦ مرتل عائلة الداية،اهلجوم على   -واو   

  اليت مجعتها البعثة الوقائع   -١  
تعرض مرتل عائلة الداية الكائن يف شارع الراعي        ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٦يف    -٨٤٤

 من  ٢٢ ت قتل ،١٦-إفرة  ئيف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، لقذيفة أطلقت من طا          
  . العاشرةدون سنهم  اثنا عشر طفالوكان من بني القتلى . هذه العائلةأفراد 
أفـراد  اثنني من   قابلت  حيث  ة  ، زارت البعثة موقع احلادث    ٢٠٠٩ يونيه/يف حزيران و  -٨٤٥

/ يف أواخر متـوز  وأجريت كذلك   . )٤٦٥(احلي من سكان    اوعددالناجني،  ربعة  عائلة الداية األ  
  .  العائلةمع جريانأخرى حتقيقات ومقابالت  هيولي

 سكنية تعود ملكيتها وكان مرتل هذه العائلة يتألف من أربعة طوابق تضم سبع شقق          -٨٤٦
منهم من كان   سبعة، و أبنائه ال شقة واحد من    وكان يقطن كل    . للمواطن فايز مصباح الداية   

  .  وبنتان غري متزوجتني، مع أسرتهيعيشمتزوجا و
/  كـانون الثـاين    ٣يف   قد دخلت حي الزيتون      سرائيليةالقوات املسلحة اإل  وكانت    -٨٤٧
ويقول الشهود الذين حتدثت إليهم البعثة إن القوات املسلحة اإلسرائيلية أسـقطت يف             . يناير

املنطقة منشورات توعز إىل السكان أال يساندوا محاس، وأن يتصلوا بـرقم هـاتف حمـدد                
عن ورش  تفاصيل  أي  احلي، مبا يف ذلك     ة عسكرية يف    إلبالغها بأي معلومات عن أي أنشط     

  . )٤٦٦(تصنيع السالح
تعتزم تفجري مرتل   سرائيلية  القوات اإل بأن  شائعات  ه راجت   نإىل أ شهود  وقد أشار ال    -٨٤٨

يف حني اختارت بضع أسر أخـرى       . )٤٦٧(يف احلي، مما محل عدة أسر على مغادرة مساكنها        
  .)٤٦٨(اية الذين بقوا يف مسكنهم ومخس أسر أخرىالبقاء وكان من بينها أفراد عائلة الد

ينـاير، أطلـق    / كانون الثاين  ٦صبيحة يوم   من   ٣٥/٥  الساعة  حوايل وورد أنه يف    -٨٤٩
مما أسفر  مسجد حسن البنا،    سافة قريبة من    ، على م  مرتل الداية على مقربة من    صاروخ سقط   

صـالة  انتـهاء  من وقع بعد وقت قصري  هذا اهلجوم   وذكر شهود أن    . قتل رجل مسن  عن م 
أنفـسهم أن الرجـل مل يقتـل        الشهود  وأكد  . بيتهىل  إالفجر عندما كان الرجل يف طريقه       

__________ 

  .لداية، ورضا فايز الداية، وعامر الداية، وحافظ الدايةحممد فايز ا ) ٤٦٥(
  .٢٠٠٩يوليه /أجرت البعثة مقابلة مع حممد سامل الراعي، وديب الراعي ورضا الداية، متوز ) ٤٦٦(
  .من بني الذين غادروا، كان هناك االبن األكرب لعائلة الداية، ونافذ الداية، وزوجته وأوالده السبعة ) ٤٦٧(
)  أشـخاص  ٧قرابة  (، ومجعة الراعي    ) فردا ١٥قرابة  (، وفرج الراعي    ) فردا ١٦قرابة  (أسرة زهري الراعي     ) ٤٦٨(

  .وشوقي سعد)  أفراد٤قرابة (وحممود اهلندي 
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 صباحا، أصـيب  ٤٥/٥وبعد عشر دقائق تقريبا، قرابة الساعة . برصاصة وإمنا بقذيفة صغرية  
  .١٦-إفمرتل الداية بقذيفة أطلقت من طائرة 

   .)٤٦٩(فرادها قتلوا مجيعهم من أاثنان وعشرونوكان يوجد يف مسكن العائلة   -٨٥٠
 أكد مجيعهم دون اسـتثناء أهنـم        رياناجلعدد من   مقابالت مع   البعثة  وقد أجرت     -٨٥١

يتلقوا من القوات اإلسرائيلية أي اتصال هاتفي حتذيري قبل قصف املرتل، وأن القـصف               مل
مل يقصف أي استهدف بيت عائلة الداية وحده، وأن البيوت األخرى الكائنة يف الشارع ذاته      

  .منها بعد ذلك
نقـاض  األضيق الشارع، مل يتمكن اجلريان من التنقيب بـني          وقع املرتل و   مل نظراًو  -٨٥٢
مـن حتـت    وأمكن انتشال أحد األخوة، وهو رضوان الداية،        . بعد مرور عدة ساعات    إال
طـن  يقمجعية اهلالل األمحر الفلسطيين     عامل يف   مبساعدة  كان ال يزال حيا، ونقل      نقاض و األ

حيث تويف بعد ثالثة أيام متأثرا باالختناق احلاد الـذي          إىل املستشفى    من مرتل العائلة     قريباً
  .انتشال عدد من اجلثث إال بعد انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيليةومل يتسن . تعرض له

  سرائيلي املوقف اإل  -٢  
: التـايل  البيـان    اإلسرائيلية القوات املسلحة    أصدرت،  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٢يف    -٨٥٣

يف حي الزيتـون يف مدينـة غـزة         يعزى السبب يف حادثة بيت عائلة الداية الكائن         [...] 
وخلص التحقيق  . عمليايت ترتبت عليه نتائج مؤسفة     خطأ   إىل) ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين  ٦(

جمـاور  خمزن لألسلحة يوجد يف مـبىن       مهامجة  ة كانت تنوي    اإلسرائيليقوات الدفاع   إىل أن   
   .)٤٧٠( منه خطأ حصل يف األثناء أدى إىل ضرب بيت العائلة بدالًيبدو أنو. لعائلةيت الب

  :، أصدرت احلكومة اإلسرائيلية البيان التايل٢٠٠٩يوليه /ويف متوز  -٨٥٤
خلصت قوات الدفاع اإلسرائيلية إىل أن هذا احلادث املؤسف كان نتيجـة           

ت الدفاع اإلسرائيلية كانـت     وقد بني التحقيق الذي أجري أن قوا      . خطأ عمليايت 
ولكن قـوات الـدفاع   . تريد ضرب خمزن لألسلحة يقع يف مبىن جماور هلذا املسكن 

. اإلسرائيلية مل تصب خمزن األسلحة، وإمنا ضربت بيت الداية عن طريـق اخلطـأ             
وبالرغم من أن قوات الدفاع املسلحة أطلقت على سطح بيـت الدايـة طلقـات               

__________ 

، وبناهتما الثالثة وولدمها، ومجيعهم أعمارهم أقـل       )أحد الناجني من أفراد األسرة    (هم زوجة حممد الداية      ) ٤٦٩(
ومن بني القتلـى    . مهم نياما حلظة اهلجوم   وكان معظ . من سبعة أعوام، الذين سحقوا حتت أنقاض البيت       

اآلخرين فايز الداية وزوجته؛ وإياد الداية وزوجته روضة، وبناهتما الثالثة وأوالدمها الثالثـة، ومجـيعهم               
أعمارهم دون العاشرة؛ ورامز الداية، وزوجته صفاء وابتنهما البالغة ستة أشهر وابنهما البـالغ عـامني؛                

  .ضوان الدايةواألختان رغدة وصابرين، ور
  . املرفق جيم،"...االستنتاجات املستخلصة من التحقيقات " ) ٤٧٠(
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مل توجـه إىل    ) كاالتصال اهلاتفي التحذيري  (ر األخرى   حتذيرية، فإن وسائل التحذي   
  .بيت عائلة الداية، وإمنا إىل املبىن الذي توجد فيه األسلحة بالفعل

وتبحث قوات الدفاع اإلسرائيلية يف األسباب اليت أدت إىل وقـوع هـذا               
منـع  و  الكفيلة بتفاديه يف املـستقبل     ضماناتاخلطأ العمليايت املؤسف بغية تعزيز ال     

فهذا . ميق للنتيجة املأساوية اليت ترتبت عليه      عن أسفها الع   وتعرب إسرائيل . رارهتك
النوع من األخطاء ميكن أن يقع يف غمرة القتال يف منطقة مكتظة بالـسكان ضـد          

الدفاع اإلسرائيلية مل تستهدف    قوات   ف .أحياء املدنيني غطاء لعملياته   عدو يتخذ من    
عدام النية غري املشروعة عامال حامسا يف إعفاء        وقد شكل ان  . هؤالء املدنيني عن عمد   

جيوش أخرى من مسؤولية انتهاك قانون الرتاعات املـسلحة يف حـوادث سـابقة        
 األطلسيحلف مشال كحادثة قصف (انطوت على أخطاء يف عمليات لتلك اجليوش      

لية وباملثل، فإن هجوم قوات الـدفاع اإلسـرائي       . )الصينية يف يوغوسالفيا السابقة   للسفارة  
   .)٤٧١(احلرب على بيت الداية الذي نشأ عن خطأ مأساوي، ال يشكل انتهاكا لقوانني

   املستخلصة من الوقائع االستنتاجات  -٣  
وقع يف وقت ما مـن       "عمليايتخطأ  "بيت عائلة الداية ُدمر نتيجة      إسرائيل أن   تعترب    -٨٥٥

. اورا خزنت فيه أسـلحة وهي تقول إن اهلدف املفترض مهامجته كان بيتا جم        . ختطيط العملية 
ومل تلحظ وجود أي مرتل جمـاور       . وأجرت البعثة مقابالت مع سكان احلي وزارت املوقع       

ويتعذر على البعثة أن تفهم كيف      . هوجم يف وقت من األوقات بعد تدمري مرتل عائلة الداية         
الربية يف ميكن هلدف أن يظل مبنأى عن أي هجوم ملدة اإلثين عشر يوما اليت تبقت من العملية  

حني أنه كان من األمهية مبا يربر استهدافه بالتدمري الكامل بذلك الشكل خلطورة ما كـان                
  .يبدو أنه موجود بداخله

واآلن، وبعد أن دمر البيت على رؤوس من فيه، فإن البعثة ال تستطيع أن تتحقـق                  -٨٥٦
اد شـهود مـن     وقد أف . إذا كانت أطلقت على سطحه قذيفة صغرية على سبيل التحذير          مما

سكان احلي أنه قبل تدمري بيت عائلة الداية بعشر دقائق، سقطت قذيفة صغرية يبدو أهنا هي                
اليت قتلت رجال مسنا، ولكن البعثة ال ميكنها أن جتزم بأن هذه القذيفة الطائشة كانت على                

   .األرجح الطلقة التحذيرية
تقول إهنا اتصلت بـه هاتفيـا،      بالضبط البيت الذي    السلطات اإلسرائيلية   دد  مل حت و  -٨٥٧

ولكن مجيع سكان احلي كذبوا أن تكون أجرت اتصاال هاتفيا بالبيت املدعى أنـه كانـت                
   .فال أحد يف البيوت اجملاورة تلقى هذا االتصال. توجد أسلحة بداخله

__________ 

  .٣٨٧ و٣٨٦ الفقرتان "...العملية يف غزة " ) ٤٧١(
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، فإن رواية السلطات اإلسرائيلية بشأن هذه احلادثة تكتنفهـا  يف ظل هذه الظروف   و  -٨٥٨
   .ة، وترى البعثة أن ما قدم إليها حىت اآلن يف هذا الرواية ال يعطيها تفسريا مقنعاشكوك كبري

اليت املسائل   من   اهناك عدد فإن  ىل الصعوبات الرئيسية املذكورة أعاله،      وباإلضافة إ   -٨٥٩
ال تـزال غـري     العمليايت  خلطأ  اطبيعة  ف .بسهولةتوضيحها  ميكن  مل توضح يف حني أنه كان       

وكذلك األمر فيما يتعلق بتحديد حلظة وقوعه بالضبط واملـسؤول عـن        ،   بالتحديد واضحة
تقول حكومة إسرائيل   ف: عدة مواضع يف  قد أخفق   تحذيرات  اليبدو أن نظام    وباملثل،  . وقوعه
نظـرا  و.  بداخله أسلحةبيتا خزنت   عتقد أن هناك    ا كانت ت  على أساس أهن   أعطي تحذيرإن ال 

عن تساءل  أن ت للبعثة  فإن  ربعة طوابق،   الداية املؤلف من أ   مبىن عائلة   لقوة القذيفة اليت دمرت     
اآلثار اليت كان القصف سيخلفها لو أن القذيفة أصابت خمزنا لألسلحة بالفعل، مث إنه ليس مثة 
ما يشري إىل أن السلطات اإلسرائيلية حذرت البيوت اجملاورة من احتمال وقوع انفجـارات              

 على توجيه حتذيرات خاطئة إىل غري أصحاهبا املعنـيني،          ويبدو أن األمر ال يقتصر هنا     . ثانوية
وإمنا يذهب إىل أبعد من ذلك ألنه حىت إذا ما سلم جدال بوجود هذا املخزن، فإنه مل تتخذ                  
   .جتاه سكان احلي أي خطوة لتحذيرهم من اخلطر الوشيك رغم أن ذلك ما كان يبدو صعبا

. غـري مقنعـة   ىت اآلن   حاألحداث  ئيل عن   اليت قدمتها إسرا  رواية  وترى البعثة أن ال     -٨٦٠
املقدمة غري كافية لتوضيح طبيعة اخلطأ اجلسيم الذي ارتكب، إن كان ذلك خطأ             التفاصيل  ف

ـ     . أصال ثري ومبا أهنا مل تقدم حىت اآلن أي توضيح، فإنه يبدو أن روايتها تفتقر إىل االتساق وت
   .مما تقدم أجوبةأسئلة أكثر 

  ة  القانونياالستنتاجات  -٤  
مالبسات ما وقع بالضبط، فإن اللجنة ال ميكنها        يف غياب املعلومات الالزمة لتحديد        -٨٦١

استخالص أي استنتاجات بشأن ما إذا كان األمر يتعلق بانتهاك حمتمل للقـانون اإلنـساين               
فإذا كان ما وقع خطأ ومل تكن النية تتجه إىل قتل أفـراد             . الدويل أو القانون اجلنائي الدويل    

ة الداية، وإمنا إىل تدمري بيت جماور، فإنه ال ميكن احلديث هنا عن حادثة قتل متعمد ألنه                 عائل
  . )٤٧٢(لن يتسىن يف هذه احلال إثبات شرط توفر نية القتل العمد لدى األفراد املسؤولني

جلنة القانون الدويل املتعلقـة مبـسؤولية       فمواد  . تظل واردة مسؤولية الدولة   غري أن     -٨٦٢
الصمت بشأن ما إذا كان مثل هذا اخلطـأ          تلتزم   )٤٧٣(األفعال غري املشروعة دوليا   الدول عن   

طأ كما أن شرط اخل  يعفي الدولة من مسؤوليتها الدولية عن ارتكاب فعل غري مشروع دوليا،            
 وأوليسون أنـه    كراوفورديرى  في تعليق على املواد،     ف. يف القانون الدويل  هو مسألة خالفية    

لقيام بعمل حمدد، فسيضيق أمامها اجملال للتذرع بأن النتائج الـضارة           إذا ما تعمدت دولة ا    "

__________ 

  . من نظام روما األساسي٣٢انظر على سبيل املثال املادة  ) ٤٧٢(
  .٥٦/٨٣ترد يف مرفق قرار اجلمعية العامة  ) ٤٧٣(
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فكل شيء مرهون بالسياق احملدد وبفحوى وتفسري       . تكن مقصودة وينبغي التغاضي عنها     مل
  . )٤٧٤("االلتزام املدعى أنه انتهك

واجب ضمان احلماية العامة للسكان      يف   االلتزام الذي أخل به يف هذه احلالة      ويتمثل    -٨٦٣
مـن  ) ١(٥١املدنيني من األخطار النامجة عن العمليات العسكرية، على النحو املبني يف املادة    

  .الربوتوكول اإلضايف األول
متعمدا لضرب بيت عائلة الداية مبعىن أنـه، بـاعتراف          قذيفة كان عمال    ال فإطالق  -٨٦٤

 مرحلة التخطيط  واخلطأ الذي طرأ يف اختيار اهلدف يف      . كان عمال ُخطط له   ،   نفسها إسرائيل
. فالنتائج هي اليت رمبا مل تكن مقصودة؛ أما العمل فهو متعمـد           . ال يرتع عنه طابعه املتعمد    

واجـب  "وإىل طبيعة   ) من قبيل عدم إيصال حتذير فعلي     (وبالنظر إليه يف سياق أعمال أخرى       
 فـإن   احملظور انتهاكه، تعترب اللجنة إنه حىت بوجود شـرط اخلطـأ،          " محاية أرواح املدنيني  

ولذا تعترب البعثة أن    . املعلومات املتاحة تثبت أن إسرائيل قصرت كثريا يف بذل اجلهود الواجبة          
   .إسرائيل مسؤولة عن النتائج اليت ترتبت على هذا العمل غري املشروع

يف هذه احلالـة يـشكل       بذهلا   الواجباجلهود  إسرائيل  وتستنتج البعثة أن عدم بذل        -٨٦٥
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٦ احلياة على النحو املبني يف املادة        انتهاكا للحق يف  أيضا  

ـ    احلق يف احلياة  وينطوي  .  طرفا فيه  الذي تعد إسرائيل  املدنية والسياسية،     سليب على االلتزام ال
قوق اإلنسان أن علـى     املعنية حب لجنة  وقد ذكرت ال  . وااللتزام اإلجيايب حبمايتها  احترام احلياة   ب

بـل   ، واملعاقبة عليها فحسب   عمال اإلجرامية  تقتصر على منع األ    اف أن تتخذ تدابري ال    الدول األطر 
يستثىن من   وال. )٤٧٥(منع أعمال القتل التعسفي اليت ترتكبها قوات األمن التابعة هلا         وكذلك  

  .احلرباألعمال اليت ترتكب يف أوقات ذلك 
األخذ بآليات إدارية من أجـل      " يتطلب    إجرائياً  عنصراً ويشمل احلق يف احلياة أيضاً      -٨٦٦

تفعيل االلتزام العام بالتحقيق يف ادعاءات االنتهاكات بسرعة ومشولية وفعالية بواسطة هيئات            
تقاعس دولة طرف عن التحقيق يف ادعاءات حبدوث انتهاك قد يفضي، " ألن  "مستقلة ونزيهة 

يق الذي أجرتـه    ويفتقر التحق . )٤٧٦("يف حد ذاته، إىل حدوث إخالل منفصل بأحكام العهد        
وإن عدم امتثال إسرائيل    . القوات املسلحة اإلسرائيلية املشار إليه آنفا إىل الشفافية واملصداقية        

يتلقـوا أي    هلذا الشرط اإلجرائي يزيد من مشاعر اإلحباط والغضب لدى الناجني الذين مل           
  .توضيح عن احلادثة ميكن تصديقه

__________ 

)٤٧٤ ( J Crawford and S. Olleson, “The nature and forms of international responsibility”, in 

International Law, M. Evans, ed. (Oxford University Press, 2003).  
  .٣، الفقرة )١٩٨٢ (٦التعليق العام رقم  ) ٤٧٥(
 املبادئ األساسية واملبادئ األساسية بشأن احلـق يف         انظر أيضاً . ١٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة       ) ٤٧٦(

 االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة         االنتصاف وجرب ضرر ضحايا   
  ).ب(٣للقانون اإلنساين الدويل، الفقرة 
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  عبد الداميه عائلة جملس العزاء الذي أقامتاهلجوم على   -زاي   

   اليت مجعتها البعثةالوقائع  -١  
سرائيلية يف منطقة بيت    القوات املسلحة اإل  ، أطلقت   ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٤يف    -٨٦٧

كـانوا  عدد من اجلرحى   كانت تقدم املساعدة إىل     سعاف  إسيارة  مسمارية على   الهيا قذيفة   
 قد أصيبوا هم أيضاً   ول  اهلجوم األ  يف   وكان هؤالء الذين جرحوا   . أصيبوا يف هجوم سابق   قد  
وأدى اهلجوم على السيارة إىل إصابة أحد أفراد طاقمها املتطوعني لتقـدمي            . قذيفة مسمارية ب

يف وقت الحـق    متأثرا هبا   تويف  ،  روح خطرية  جب عرفة عبد الدامي،  اإلسعافات األولية، ويدعى    
  .اليومذلك من بعد ظهر 

، أقامت األسرة يف اليوم التايل جملسا لتقبل التعازي         وعلى حنو ما جرى عليه العرف       -٨٦٨
يف ، وهي منطقة مأهولـة      يت حانون بعزبة  وكان مسكن العائلة يقع ب    . صدقاءهل واأل األمن  

 ٣وتقع هذه املنطقة بني جباليا وبيت حانون على ُبعد . الشرقي من قطاع غزة  ل  الشماأقصى  
سرائيلية القوات اإل ويف حني أن    . ال والشرق كيلومترات من احلدود اإلسرائيلية باجتاهي الشم     

تكن قد دخلت هذه املنطقة،      ، فإهنا مل  غزة دخلتكانت، وقت وقوع احلادثة، قد      املسلحة  
وقد مت نصب سـرادقني أحـدمها       . "اخلط األخضر "وإمنا بقيت على اجلانب اإلسرائيلي من       

ادق الرجال خارج بيـت     وكان سر . للنساء واآلخر للرجال تفصل بينهما عشرة أمتار تقريبا       
  .حممد ديب عبد الدامي، والد سائق سيارة اإلسعاف

ـ  ـالث م ـوتعرض السرادقان بدورمها للقصف بالقذائف املسمارية ث        -٨٦٩ ي ـرات ف
  .ظرف ساعتني

جنوا من اهلجمات اليت شنت على جملـس  عدد من الشهود الذين ت البعثة إىل    وحتدث  -٨٧٠
كان فخـورا جـدا بابنـه     عرفة عبد الدامي    أن األب   ة  والحظت البعث . العزاء الذي حضروه  

  .فجيعته بفقده كانت كبرية وأن
 اليت استهدفت جملس العزاء، يقول الشهود إن قذيفة أصابت          اهلجماتبفيما يتعلق   و  -٨٧١

/ كانون الثاين  ٥من صباح يوم     ٣٠/٧ يف حوايل الساعة     مرتل املواطن حممد ديب عبد الدامي     
تسبب يف اهنيـار     من مخسة طوابق مما   من املبىن املؤلف    ة الطابق الرابع    قذيفأصابت ال و. يناير
نقلوا  وأصيب ثالثة من الرجال املتجمعني، وكان أحدهم والد الفقيد، جبروح         . )٤٧٧(فسقال

على إثرها إىل مستشفى كمال عدوان يف بيت الهيا لتلقي العالج، وعادوا حوايل الـساعة               
خوفـا مـن    تقبل التعازي   مراسم  حاب املأمت وقف    إىل البيت، حيث قرر أص      صباحا ١٥/٨

  . أخرىهلجماتالتعرض 

__________ 

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ للبعثة يف IK/13 وIK/12الشهادة اليت أدىل هبا  ) ٤٧٧(



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 240 

يغادرون مرتل حممد ديب    أناسا    صباحا ٣٠/٨ حوايل الساعة رأى  نه  أالشاهد  ذكر  و  -٨٧٢
 ويتجهون حنو سرادق عزاء النساء، وإذا هبم يتعرضون يف أقل من دقيقة هلجـومني        عبد الدامي 

 ٣٠ أو   ٢٠ وجرح حـوايل  . ضعة أمتار من السرادق   بقذيفتني مسماريتني سقطتا على بعد ب     
 عاما أصابته سهام القذيفـة يف       ١٣وكان بينهم طفل عمره     . شخصا كانوا متجمعني هناك   

 عاما أصيب جبروح يف صدره ورأسه، ويقول أحد ٣٣اجلانب األمين من رأسه، ورجل عمره     
يب رجل عمـره     وأص .اللذين حضروا غسله قبل دفنه أن جسده كان مثخنا بثقوب صغرية          

عاما جبـروح يف الـرأس       ١٦أصيب فىت عمره    و. عاما جبروح يف بطنه وصدره ورأسه      ٢٢
وقد تـويف   . ىعاما جبروح يف صدره ورأسه وساقه اليسر       ٢٦وأصيب رجل عمره    . والرقبة

آخر من احلاضرين يف مكان     شخصا   ١٧وجرح  . هؤالء األشخاص اخلمسة متأثرين جبراحهم    
  .وامرأة)  عاما١١ عاما و١٧يبلغ عمرمها (طفالن ، ورجال ١٤بينهم احلادثة، 
حيمل عدة شظايا استقر بعـضها      اهلجوم،  الناجي من هذا     ،IK/12وال يزال الشاهد      -٨٧٣

  .يعد يستطيع التحرك حبرية بدون أن تعاوده اآلالم يف صدره ومل
إىل  يستطيعوا الذهاب  ملم  هنهم بالفجيعة تضاعف أل   حساسقد أوضح الشهود أن إ    و  -٨٧٤

جراء اسـتمرار   على احلركة   اليت فرضت   قيود  بسبب ال اجلرحى أو القتلى    لرؤية  ملستشفيات  ا
تتمكن سوى أسرتني من األسر اخلمس من دفن قتالمها          ومل.  واملناطق احمليطة  لحيلالقصف  

  .لعاداهتا وتقاليدهاوفقا 

  سرائيلياملوقف اإل  -٢  
املتـصلة  االدعاءات  أي تعليق علين على      احلكومة اإلسرائيلية يبدو أنه مل يصدر عن        -٨٧٥

. )٤٧٨(بالرغم من أن هذه القضية ظلت لفترة من الوقت معلومة لدى اجلميع      عبد الدامي   بقضية  
ـ غري أن احلكومة اإلسرائيلية ذكرت أن حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية دحضت احلجة              يت ال

بأن استخدامها يظل قانونيا رهنا     سمارية بأهنا عشوائية يف حد ذاهتا، وأفتت        الذخائر امل تصف  
  .)٤٧٩(باستيفاء الشروط العامة لقواعد النـزاع املسلح

  االستنتاجات املستخلصة من الوقائع  -٣  
 عبـد الـدامي   وحتدثت إىل والد عرفة     الدامي  منـزل عائلة عبد    زارت البعثة املنطقة و     -٨٧٦

قدمي اإلسـعافات األوليـة،     اليت أصيب هبا أثناء عمله متطوعا لت      جلروح  الذي قضى متأثرا با   
  .وحتدثت إىل عدة شهود حضروا مراسم العزاء

__________ 

ألسـلحة  إمـدادات ا  : صب الوقود على النــزاع    : يرد ذكر هذه احلادثة يف تقرير منظمة العفو الدولية         ) ٤٧٨(
 ).٢٠٠٩فرباير /شباط(غزة /األجنبية إىل إسرائيل

 .٤٣٥ إىل ٤٣١، الفقرات "... العملية يف غزة"انظر  ) ٤٧٩(
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يفسر أن القتلى الذين سقطوا بالقرب        ومما .معقولةمتسقة و وكانت روايتهم للوقائع      -٨٧٧
من سرادق النساء كانوا رجاال يف معظمهم أن اهلجمات استهدفتهم يف اللحظة اليت كـانوا               

  .آلخريقطعون فيها الطريق إىل اجلانب ا
أو سـرادقي  حممد ديب عبد الدامي الذي جيعل بيت    ماطالق  على اإل  البعثةوال ترى     -٨٧٨

فالطابع املتكرر للهجمات، إمنا يشري إىل وجود حماولة مبيتة لقتل أفراد           . العزاء هدفا عسكريا  
معلومات حـول   تكشف أي    من ذلك اجلمع أو قتلهم مجيعا، ولكن السلطات اإلسرائيلية مل         

  .تلك اهلجماتمن الغرض 
يدع جماال للشك أن اهلجمـات       ال وأيقنت مبا  ،البعثة مواقع اهلجمات  وقد تفقدت     -٨٧٩

  .فالسرادقان كانا على جانيب طريق واسعة يف منطقة مكشوفة نسبيا. كانت متعمدة

   القانونيةاالستنتاجات  -٤  
استعمال القذائف  نص حيظر صراحةالقانون اإلنساين الدويل يوجد يف  يف حني أنه ال  -٨٨٠

االحتياطات اختاذ  مبدأي التناسب و  فإن استعماهلا حمظور مبوجب     الظروف،  ملسمارية يف كل    ا
سنتيمترات تستخدم سالحا مضادا     ٤فالقذائف املسمارية هي نصال معدنية طوهلا       . الالزمة

. )٤٨٠(لألفراد، وتصيب منهم العظم مباشرة، وتلحق هبم إصابات خطرية كثريا ما تكون قاتلة            
طائرة بال طيار على رشقات، مما جيعل منها سالحا مضادا          أو  ة  طائر وة أ دبابوهي ُتطلق من    

  .التمييز ولذا، فهي سالح يفتقر أصال إىل القدرة على. ما بكاملها لألفراد يغطي منطقة
 مقربة  ، أُطلقت قذائف مسمارية سقطت على     خالل مراسم العزاء   أنه   الحظ البعثة تو  -٨٨١
شخـصا   ٢٠كثر مـن    أشخاص وجرح أ   ٥أسفر عن مقتل     املدنيني، مما  من   مجع كبري من  

واعتبار هذه اهلجمات عشوائية يفترض أهنا موجهة حنو هدف عسكري يف املقـام             . آخرين
متلك أي معلومات تثبت  غري أنه ليس بوسع البعثة استخالص هذا االستنتاج، وهي ال       . األول

التزمت الصمت    أن السلطات اإلسرائيلية قد    وجود مثل هذا اهلدف العسكري، وهي تالحظ      
  .بشأن احلادثة

دخل هلـم يف     ولذا، ترى البعثة أن أفراد األسر املشاركة يف مراسم العزاء مدنيون ال             -٨٨٢
يكن هناك إطالقا أي مربر أو داع للهجمات اليت استهدفت جملـس             أعمال القتال، وأنه مل   
تكن موجهـة ضـد أي هـدف          ويبدو أهنا مل   .يناير/كانون الثاين  ٤ العزاء يف صباح يوم   

عسكري حقيقي، وإمنا كانت عمال متعمدا لقتل أولئك الضحايا من سكان املنطقة والتمثيل             
  .هبم أو بث الرعب يف نفوسهم

__________ 

)٤٨٠ ( Amnesty International, Israel/Gaza: Operation “Cast Lead”: 22 days of death and destruction 

(London, 2009) and B’Tselem, “Flechette shells: an illegal weapon”, available at: 

http://www.btselem.org/english/firearms/flechette.asp.  
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عبد الدامي يـشكل هجومـا      جملس عزاء عائلة    أن اهلجوم على    إىل  بعثة  وخلصت ال   -٨٨٣
.  متعمدا ينطوي على نية مبيتة للتنكيل هبـم        المدنية، وقت عيان  سكان مدنيني وأ  على  متعمدا  

طابع مـدين يف     وبالتحديد، فإهنا ترى أن أي طرف يستخدم قذيفة مسمارية يف سياق ذي           
تلحقه هذه القذيفة بـضحاياها      ميكن أن يغيب عن علمه ما      جممله أو يف جانب كبري منه، ال      

  .املدنيني من معاناة شديدة ال ضرورة هلا
اليت جرى التيقن منها، تستخلص البعثة بالتايل وجـود انتـهاك           وقائع  البناء على   و  -٨٨٤

وهي تعترب أنه بالنظر إىل نوع      . يتعلق باهلجوم املتعمد على املدنيني     للقانون الدويل العريف فيما   
يكن بنية القتل فحسب، بل وكان يهدف كذلك إىل بث           السالح املستخدم، فإن اهلجوم مل    

  ).من الربوتوكول اإلضايف) ٢(٥١نظر املادة ا(الرعب يف نفوس املدنيني 
يتـصل   ماخطريا التفاقية جنيف الرابعة فيخرقا  اهلجوم يشكل   أيضا أن   البعثة  وترى    -٨٨٥

  .أعمال القتل العمد والتسبب عمدا يف معاناة كبريةاليت تتناول  ١٤٧املادة ب

  سلحةاستخدام أنواع معينة من األ - ثاين عشر
لفت انتباهها استخدام القوات اإلسـرائيلية      ،   اليت أجرهتا البعثة   تتحقيقااليف سياق     -٨٨٦

وليس القصد من هذا الفصل تقدمي عرض جـامع مـانع         . املسلحة أنواعا معينة من األسلحة    
، عسكريةالعمليات  الجلميع اجلوانب اليت أثريت حول أنواع األسلحة اليت استخدمت خالل           

عن الفصول  الناشئة  عدد من القضايا    بشأن  لبعثة  ا ا آلراء ملخصوإمنا هو أقرب إىل أن يكون       
 السابقة يف ما يتعلق بااللتزام باختاذ مجيع االحتياطات املمكنة يف اختيـار وسـائل احلـرب               

متحيـصا  الصحافة  سبق أن أشبعتها    البعثة  عرضت على نظر    املسائل اليت   ومعظم  . هاوأساليب
ن بينها املـسائل املتعلقـة باسـتخدام        وهناك م . )٤٨١(تناوهلا بالتحليل عدد من املنظمات     أو

مبتفجرات املعادن اخلاملـة الكثيفـة،      يسمى   ماوسمارية،  الفوسفور األبيض، والقذائف امل   
  .واليورانيوم املنضب

__________ 

 املستقلة لتقصي االنتهاكات يف     ة إسرائيل، البعث  -انظر، على سبيل املثال، أطباء من أجل حقوق اإلنسان           ) ٤٨١(
ينــاير / كــانون الثــاين١٨ديــسمرب إىل / كــانون األول٢٧قطــاع غــزة خــالل الفتــرة مــن 

http;//www.phr.org.il/phr/files/articlefile 1241949935203.pdf,      هيومن رايتس واتش، سيل من نار ، :
، هيئة العفـو الدوليـة،      )٢٠٠٩مارس  /آذار(املشروع للفوسفور األبيض يف غزة       استخدام إسرائيل غري  

 ؛ تلخـيص  ٢٠٠٩فرباير  /شباط(غزة  /إمدادات األسلحة األجنبية إىل إسرائيل    : صب الوقود على النـزاع   
؛ تلخيص تقريـر    ٢٠٧ و ٢٠٦، الفقرتان   "... يوجد مكان آمن   ال"تقرير اللجنة املستقلة لتقصي احلقائق      

 .، وثائق قدمتها األونروا٥٦ إىل ٤٦جملس التحقيق التابع ملقر األمم املتحدة، الفقرات 
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  الفوسفور األبيض  -ألف   
وقـد كـشفت    . رحلة العمليات الربية  فترات م استخدم الفوسفور األبيض طوال       -٨٨٧

تكتف بالتشديد على أنه ليس سالحا حمظورا        وملبذلك،  ها  اماحلكومة اإلسرائيلية أسباب قي   
  .)٤٨٢(النجاح بل وأكدت أيضا أن استخدامه قد أصاب قدرا كبريا منمبوجب القانون الدويل، 

ا تستخدمه بطريقتني، أوالمها كذخرية متفجـرة       أهنت احلكومة اإلسرائيلية    أوضحو  -٨٨٨
وتقـول احلكومـة    .  بواسطة مدافع اهلـاون    القوات الربية والبحرية  جتهز هبا قذائف تطلقها     

مأهولـة ألغـراض وضـع       مناطق غري اإلسرائيلية إهنا تقصر استخدامه يف هذا الشكل يف         
وهي تقول إهنا، إزاء املخاوف      .تستخدمه كسالح مضاد لألفراد    ، وال العالمات واإلشارات 

/ كـانون الثـاين    ٧ اليت أثارها استخدام هذه الذخرية يف أوساط اجملتمع الدويل، توقفت يف          
وأقرت أيـضا    .يطالبها بذلك  عن استخدامها بالرغم من أن القانون الدويل ال        ٢٠٠٩ يناير

أسافني مـن الفلـني مغموسـة يف        حتتوي على   ات ستائر دخانية    ـدم مقذوف ـبأهنا تستخ 
  .بيض األفوسفورال

تنفجر يف اجلو   حبيث إهنا   موقوتة أو مربجمة    من ذلك أن هذه املقذوفات      البعثة  وتفهم    -٨٨٩
 مث. مليمتـر  ١٥٥ من عيـار     "هاويتزر"فوق اهلدف احملدد بعد أن تكون قد أطلقتها مدافع          

عادة  يكون عددها يف ال    فوسفور األبيض  أسافني فلني مغموسة يف ال     قذيفةدفع من هذه ال   ـتن
املغموسة يف الفوسفور ألسافني وهذه ا. نا هتوى باجتاه األرض يف شكل مراوح أسفي١٦٠ حنو

، تظل  )تشتعل تلقائيا مبجرد تعرضها للهواء    أي  (شتعال  لالقابلة  مادة كيميائية   األبيض، وهو   
وهي، بعد إطالقهـا يف  . ا إىل أن تستـنفد مادهتا الكيميائية أو ينقطع عنها اهلواء  دخانتنفث  

ومن اجلائز تقنيا أن تكـون هنـاك        .  يوما ٢٤ و ٢١غزة، ظلت حتترق لفترة تراوحت بني       
يف خزانات املياه أو يف شـبكات        - تزال نشطة حىت اآلن يف غزة      فور أبيض ال  أسافني فوس 

  .وقد أصيب أطفال جبروح جراء تعرضهم هلا بعد ذلك. الصرف الصحي مثال
اسـتخدام  وقد ذكرت البعثة عددا من احلوادث اليت تثري لديها قلقا بالغا إزاء خيار                -٨٩٠

موضع آخر من هذا التقريـر، ومـن بينـها          يف  بالتفصيل  وقد مت تناوهلا    . الفوسفور األبيض 
واهلجمات على مستـشفى القـدس      نروا يف مدينة غزة،     احلوادث اليت وقعت يف جمّمع األو     

عائلـة  ، واستخدام الفوسفور األبيض يف اهلجوم علـى      أيضا  يف مدينة غزة   ومستشفى الوفاء 
  . خزاعةلعطاطرة ويفحي احليمة مشال  أبو

عائلـة  األقل يف حالة    على  الفوسفور األبيض    ثبت استخدام    ه قد وتالحظ البعثة أن    -٨٩١
. يكن مقذوفا لستار دخاين، بل قذيفة متفجـرة        وسيلة إيصاله مل  يبدو أن   ، و )٤٨٣(مةحلي أبو

__________ 

ل بـشأن   وجهت البعثة أسئلة خطية إىل حكومة إسرائي      . ٤٣٠ إىل   ٤٠٦، الفقرات   "... العملية يف غزة  " ) ٤٨٢(
 .ومل تتلق أي رد. استخدام الفوسفور األبيض خالل العمليات العسكرية يف غزة

 .انظر الفصل احلادي عشر ) ٤٨٣(
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 ٢٠٠٩ ينـاير /كانون الثاين ٧ الذي اختذ يف  قرار ال يام من أبعد عدة   وقد وقعت هذه احلادثة     
  .الذخائرهذه استخدام بالتوقف ظاهريا عن 

احمللـيني  الطبـيني   ستفاضة إىل عدد من اخلـرباء       الاأيضا بقدر من    البعثة  وحتدثت    -٨٩٢
  .لفوسفور األبيضل تعرضهمصيبوا حبروق جراء أ غزة أشخاصا يف وا عاجلنوالدوليني الذي

اسـتخدام  سبق أن استخلصته بشأن خيار       تكرار الكثري مما  لالبعثة ضرورة   وال ترى     -٨٩٣
الـسكان  فقد سبق هلا أن أوضحت أن خماطره علـى          . ف حمددة الفوسفور األبيض يف ظرو   

مزايـا عـسكرية   تتجاوز بقدر كبري أي لهجوم املتعرضة لنطقة اململدنية يف  عيان ا املدنيني واأل 
  .نشودةمحمددة 
القتال يف منـاطق    شكلها  احلكومة اإلسرائيلية إىل الصعوبات اليت ي      ما تشري    وكثرياً  -٨٩٤
 .هداف عسكرية حمتملة  من أ األماكن املدنية   يف قرب   الصعوبات   وتتمثل إحدى هذه  . مأهولة

يسعهم سوى أن يضعوا يف احلسبان الضرر الـذي قـد            العسكريني ال قادة  وهي تقول إن ال   
 وقد  .يلحق باألماكن والسكان املوجودين بداخلها عندما يقررون نوع السالح الذي سيستخدمونه          

كانت تتسم بصورة منهجية باالستهتار يف      رائيلية  ساملسلحة اإل خلصت البعثة إىل أن القوات      
اليت تنطوي علـى    ناطق  املوخباصة يف   مناطق مأهولة،   استخدام الفوسفور األبيض يف     قرارها  

  . وسالمتهم، ويف املناطق احمليطة هباصحة املدنينييتعلق ب فيماأمهية خاصة 
 تؤكد من أن إالالبعثة  سع  ي الللفوسفور األبيض،   ستهتر  اإلضافة إىل االستخدام امل   وب  -٨٩٥

للفوسفور األبيض  لقوات املسلحة اإلسرائيلية    الصارخة الكامنة يف استخدام ا     جديد أن احملاذير  
الذي تسبب فيه اسـتخدامه     الضرر  ليست وحدها مصدر القلق الذي ينتاهبا، بل هناك أيضا          

تتسبب فيه هـذه   هلا ما الطبيني، ها  اخلرباء واملمارسني ففي األحاديث اليت أجرهتا مع      . الفعلي
  .املادة من حروق شديدة تستعصي يف بعض احلاالت على العالج

املثلى ملـداواة   طريقة  كيف أهنم كانوا يعتقدون أهنم اهتدوا لل      أطباء  فقد أوضح عدة      -٨٩٦
جرح لُيفاجـأوا بأن التلف الذي أحدثه الفوسفور يف األنسجة واألعـضاء كـان أعمـق               

ويقول األطباء إن عدة مصابني قضوا متـأثرين حبـروق أدت إىل            . ةكان متوقعا يف البداي    مما
  .عجز عضو عن أداء وظائفه

أن املستشفى استقبل   الشفاء يف مدينة غزة     قد أكد أحد كبار األطباء يف مستشفى        و  -٨٩٧
ـ ُن، وقد   حبروق خطرية بعد إصابتهن   وغادة وفرح أبو حليمة      صباح إىل مـصر لتلقـي     ن  قل
  .)٤٨٤(ضلفوسفور األبينشأت عن مالمسة اروق قد أن احلوقال إنه يعت. العالج
يف معرض تعليقه على هذه احلروق النامجة عن الفوسفور األبيض، أن           الطبيب  ذكر  و  -٨٩٨

و املستـشفى   موظفوقد أصيب   . يعرف قط مثلها قبل هذه العمليات العسكرية       املستشفى مل 
__________ 

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢مقابلة أجرهتا البعثة يف  ) ٤٨٤(
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 بيوهتم بعد معاجلتهم مـن إصـابات        أذنوا هلم بالعودة إىل   الذين  باحلرية وهم يرون املصابني     
وبإزالة الضمادات  . كانت تبدو طفيفة، وهم يعودون يف األيام التالية وقد تفاقمت إصاباهتم          

تزال عالقة هبا، وأن اجلرح      عن اجلروح، وجدوا أن هناك بقايا من مادة الفوسفور األبيض ال          
ذلـك أن الفوسـفور     . يزال ينفث دخانا، حىت بعد مرور ساعات على حدوث اإلصابة          ال

  . يالمسهأكسجنيدام هناك  األبيض يظل حيترق ما
دوليني يعملون يف مستشفى الشفاء أن الفوسفور األبـيض الـذي         طباء  وقد تبني أل    -٨٩٩

، هو سبب تلك اإلصـابات      ٢٠٠٦خربوه من قبل أثناء عملهم يف لبنان خالل حرب عام           
الفوسفور بدو أنه إصابة حبرق مبادة      ي وأصبح كل ما  . وجرى تعديل العالج على هذا األساس     

الفوسـفور  ف. مبللة وُتنتـزع منه كل جزئيات الفوسفور    اسفنجة  بعلى الفور   يغطى  األبيض  
  .يتطلب إزالة اللحم احمليط به، بل وحىت العضلة نفسها يظل عالقا مبوضع احلرق ممااألبيض 
مية على نطاق واسـع يف    شديدة السُّ وباإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام هذه املادة ال         -٩٠٠

أبلـغ   وقد   .املتعاملني مع املصابني هبا   أماكن مدنية يشكل خطرا حقيقيا على صحة األطباء         
علـهم  جيم الفوسـفور    استخدكيف أن جمرد العمل يف أماكن تعرضت ال       لبعثة  االطاقم الطيب   

  . شديدينوغثيانيشعرون بظمأ شفاههم وورم تتباملرض حيث يشعرون 
الفوسـفور  حىت اآلن، ليس مثة يف القانون الدويل ما حيظـر            هأنا سلم ب  وحىت إذا م    -٩٠١
هلذه املادة على حنو متكرر     استخدام القوات املسلحة اإلسرائيلية     يف ضوء   ترى البعثة   ،  األبيض

ه دون إخـضاعه    استخدام، أنه ليس من احلكمة يف شيء إجازة مواصلة          خالل هذه العملية  
اإلضـاءة لعـدة   وحلجب الرؤية اد وثة احلاجة إىل استخدام م    البعوتتفهم  . ملزيد من الضوابط  

أن هناك   غري. عاديةحلجب اجلنود عن النريان امل    اصة  خب و ،أسباب خالل العمليات العسكرية   
وسائل أخرى للتمويه واإلضاءة خالية مما تنطوي عليه مادة الفوسفور األبيض الكيميائية من             

فقد تبني أن استخدام الفوسفور     . ري ذلك من احملاذير   مواد مسية أو قابلية شديدة لالشتعال وغ      
عمل ينطـوي علـى     ،   وحوهلا خمصصة لصحة وسالمة املدنيني   األبيض بأي شكل يف مناطق      

  .الرؤية حلجبكمادة ه استخداميف حظر نظر جديا جيب الالبعثة أن رى  تولذا،. خماطر كبرية جدا

  )٤٨٥()Flechettes(املسمارية القذائف   - باء  
على رشقات بواسطة   عادة ما تطلق     مركب هي نصال من معدن      لقذائف املسمارية ا  -٩٠٢

كان طول النصال املريشة ذات الرؤوس املدببة اليت استعيدت من          و. قذيفة اسطوانية جمهزة هبا   
  .ليمترات م٤ و٢ عرضها بنيونتمترات  س٤ يف غزةاملواقع اليت سقطت فيها 

__________ 

 حيث يقول التقرير بكل بساطة إن هذه األسـلحة          ٤٣٤ إىل   ٤٣١، الفقرات   "... لعملية يف غزة  ا"انظر   ) ٤٨٥(
ورغم أن التقرير   . ٢٠٠٢ العدل اإلسرائيلية العليا قد أعادت تأكيد ذلك يف عام           غري حمظورة وإن حمكمة   

. يـزال مـستمرا   يعاجل أي انتهاكات حمددة، فإنه يقول بصفة عامة إن التحقيـق يف االنتـهاكات ال        ال
وقد وجهت البعثة أسئلة إىل حكومة إسرائيل بشأن استخدام القذائف املسمارية خـالل             ). ٤٣٥ الفقرة(
  .ومل تتلق أي رد. مليات يف غزةالع
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وهي ُتطلق بكميـات تغطـي      مضاد لألفراد     كسالح القذائف املسمارية وتستخدم    -٩٠٣
يغطي منطقة  كسالح   وهي   .ةيسطوانالقذيفة ا كامل نطاق املنطقة الواقعة يف حميط انفجار ال       

وهي تصيب بعد انفجارها أهـدافها      . يقع يف دائرة مرماها    بكاملها، تضرب بنصاهلا كل ما    
 هناك من األسـباب     حيث تصلح لالستخدام يف األماكن احلضرية     ولذا، فهي ال  . دومنا متييز 

  .مدنيني يدعو لالعتقاد بوجود ما
بواسطة خالل العمليات العسكرية يف عدة مناسبات         القذائف املسمارية  وقد أطلقت   -٩٠٤

 .)٤٨٦("هالفـاير " أرض من نـوع    -بواسطة صاروخ جو    على األقل   ويف مناسبة واحدة     ،الدبابات
نصب عزاء جملس حيضرون حدى احلاالت ، وكانوا يف إنيمدنيوقد كان مجيع الذين أصابتهم     

  .يفة مسماريةقذبأيضا هو عائلة قتل أفراد أحد إثر وفاة 
ومعروف أن هذه السهام تلتوي عند ارتطامها حبسم إنسان فتخرقه وتنفصل أسنتها              -٩٠٥

عنها حتت وقع ارجتاجها فتشق هلا مسارا يف اللحم وتترك اجلزء املتبقي منها خيرقه يف مـسار             
ويشكل هذا األداء أهم مزاياهـا  . تواصل انغراسها وهي ترتج مما يزيد اخلرق اتساعاثان، أو   

 هو اإلضافة اليت تعطي للمقذوف القـدرة        "ارجتاجها"مث إن   . املعلن عنها ألغراض تسويقها   
وتالحـظ البعثـة أن     . )٤٨٧( املقِعدة "حاالت العجز "على إحداث هذا األثر الذي تنشأ عنه        

بعـد   اخلصائص يف مرحلة مـا    ن تصميمها على حنو يرتع عنها تلك        املسمارية ميك القذائف  
  .يكون أداؤها على ذلك النحو االرتطام إذا أريد أال

  دث إصابات حمددةستخدام ذخائر حتاالدعاءات املتعلقة با  -جيم   
 يف غزة خـالل العمليـات       البعثة تقارير من أطباء فلسطينيني وأجانب عملو      تلقت ا   -٩٠٦

يقاهنم نتيجـة   سبشكل ملحوظ من املصابني الذين بترت       نسبة عالية   عن  تتحدث  العسكرية  
الدكتور مادس جيلربت، وهو    وكان  . إصابتهم مبقذوفات أطلقتها القوات املسلحة اإلسرائيلية     

ـ  اللذين أجريـا     ، وهو جراح نروجيي،   فوسريك  إطبيب ختدير نروجيي، والدكتور      ات عملي
كانون  ١٠ىل  إ ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٣١ جراحية يف مستشفى الشفاء يف الفترة من      

ُتبتر األطراف يف معظم    و. هذه اإلصابات لبعثة خصائص   ، قد وصفا ل   )٤٨٨(٢٠٠٩يناير  /الثاين
احلاالت على مستوى اخلصر بالنسبة لألطفال، وعلى مستوى دون ذلك بالنـسبة للكبـار،          

بعد حوايل شـرب عـن      وتصاحب ذلك حروق عميقة من الدرجة الثالثة يف اجللد يف منطقة ت           
__________ 

  .انظر حالة عبد الدامي الواردة يف الفصل احلادي عشر ) ٤٨٦(
ــر ) ٤٨٧(  William Kokinakis and Joseph Sperrazza, “Criteria for incapacitating soldiers withانظ

fragments and flechettes (U)”, Ballistic Research Laboratories Report Number 1269, Aberdeen 

Proving Ground, Maryland (January 1965).  
 .Mads Gilbert and Eric Fosse, “Inside Gaza’s al-Shifa hospital”, The Lancet, vol. 373, Noانظـر  ) ٤٨٨(

9659 (17 January 2009), p. 200.  
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وال تظهر علـى هـؤالء      . حلرارةويف موضع البتر، يكون اللحم مكتويا بفعل ا       . موضع البتر 
 ويف .على الـبطن والـصدر  إمنا بقع محراء  شظايا، و أي جروح ناجتة عن إصابتهم ب      املصابني

الدكتور وقال  .  من البطن والصدر   قطع كبرية من اللحم   حاالت ليست قليلة، تستأصل منهم      
 ني الفلـسطينيني  راحجاءت أقوال اجل  و. أيضا من حروق داخلية   صابني يعانون   ن امل إيلربت  ج

  .اليت أدلوا هبا للبعثة متطابقة مع هذا الوصف
حتدثها أسلحة مـصنوعة مـن      إصابات  من ذلك أن األمر يتعلق ب     البعثة  وتستخلص    -٩٠٧

لـيط  ملـيء خب  ون   الكرب غالف من ألياف  من  معادن خاملة كثيفة، وتتكون هذه األسلحة       
عبارة عن مسحوق ملعدن    األساس  وهي يف   متجانس من املواد املتفجرة واجلسيمات الصغرية،       

. غري فتاكة صغرية  إىل ألياف   غالف  النفجار، يتحلل   االحلظة  ويف  . سبائك التنغسنت كثقيل،  
إصـابات  هذه األسلحة   وعموما، حتدث   . يصيبهأي شيء   أما مسحوق التنغسنت، فإنه ميزق      

غريها من نطاق باملقارنة مع (ضمن حميط حمدود نسبيا غري بعيد من نقطة التفجري ة جدا خطري
األنسجة الرخوة  أن ختترق   صغرية من املعادن الثقيلة     السيمات  أن بإمكان اجل   ومبا .)املقذوفات
رمبـا تبتـر    قاتلـة   النطقة  دائرة امل من  من املصابني ممن يوجدون قريبا      الناجني  فإن  والعظام،  

وباملقارنة حباالت التعـرض ملقـذوفات      . دهماجلسيمات مغروسة يف أجسا   فهم وتظل   أطرا
. املوجودين على مسافة أبعد عن نقطـة الـتفجري        شخاص  األاحتماالت إصابة   تقليدية، تقل   

  .)٤٨٩(" املركزةالذخرية الفتاكة" وهلذا، يسمى هذا السالح أيضاً
يف ذلك املواد اليت عرضـها عليهـا        وتشري بعض املواد اليت عرضت على البعثة، مبا           -٩٠٨
طبية حمددة بشأن من جنوا من إصـابتهم        خماوف  إىل  اللفتنانت كولونيل لني،    الشاهد  اخلبري  

جسيمات سـبائك التنغـسنت     ويشتبه يف أن تكون     . )٤٩٠(بسالح مصنوع من تلك املعادن    
 الـدكتور وقد الحظ   . صابحبيث ال ميكن استخراجها من جسم امل      جدا وصغرية   مسرطنة  

أحد أطرافهم  بتر  لناجني الذين انتهى هبم احلال إىل       املتابعة حالة   دراسات  ر  جت جيلربت أنه مل  
 يف أعقاب العمليـات العـسكرية       ٢٠٠٦يف قطاع غزة ولبنان منذ عام       سجل   على حنو ما  
 رمبا تزداد معهم احتماالت اإلصابة     ملصابنيبعض البحوث إىل أن هؤالء ا      وتشري   .اإلسرائيلية

ـ        وتسرى هذه املخاوف أيضاً   . سرطانالب شظايا  بنفس القدر على الذين يتعرضون إلصابة ب
 اليت استخدمت يف مناسبتني علـى       هسبائك كالتنغسنت أو قذيفة من معادن ثقيلة      صاروخ أو 

__________ 

يف حالـة  الذخائر املصنوعة من معادن خاملة كثيفة موضوع النقاش هنا ختتلف عن القذيفة املوصوفة مثال         ) ٤٨٩(
وتتكـون  . ففي تلك احلالة كانت القذيفة مزودة جبيب حيتوي شظايا متناهيـة الـصغر          . مسجد املقادمة 

الشظايا الصغرية من مادة التنغسنت أو قطع معدنية من التنغسنت، وقد تنطوي على خمـاطر التـسبب يف                  
ها املتفجرات املصنوعة مـن     إصابات سرطانية مماثلة ملا ينطوي عليه املسحوق أو األلياف اليت حتتوى علي           

  .معادن خاملة كثيفة
  .إفادات خطية قدمها إىل البعثة اخلبري الشاهد اللفتاننت كولونيل لني ) ٤٩٠(
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وتظل احتماالت اإلصابة بالسرطان قائمة بنفس النسبة أيا كانـت وسـيلة            . األقل يف غزة  
  .ها أو شكلهاحم البشري أو حجم قطعيف اللنفذ املعادن اليت ت إيصال

ـ حتدث استخدام ذخائر االستنتاجات املستخلصة من الوقائع فيما يتصل ب       -دال     اًنوع
  ا من اإلصاباتمعين
القائلة بأن القوات املـسلحة     ها أن االدعاءات    تاليت مجع وقائع  من ال استنتجت البعثة     -٩٠٩

قطاع غزة أسلحة مصنوعة من معـادن       يف  خالل العمليات العسكرية    اإلسرائيلية استخدمت   
بشأن استخدامها، وخباصة ما يتطلبه توفري الرعايـة        تتطلب مزيدا من التوضيح     مكثفة وثقيلة   

  .للذين ُبترت أعضائهم نتيجة إلصابتهم هباالصحية 
ـ وخاملة كثيفة أمعادن األسلحة املصنوعة من  وتالحظ البعثة أن      -٩١٠   املعدنيـة شظايا ال

 ورمبا . حمظورة مبوجب القانون الدويل     يف الوقت احلاضر   عادن ثقيلة ليست  ة مب هزواألسلحة اجمل 
الذي قيل إنه كان هو اهلدف املتوخى من استحداث هـذا            "الفتك املركز "ينظر إىل خاصية    

إحلاق احتماالت   أن   أيضاًتالحظ  البعثة   بيد أن    .بدأ التمييز السالح على أهنا تكرس العمل مب     
أن هناك خماوف مـن أن       و مأهولة،يف مناطق    إذا ما استخدم     عالية جداً تظل  باملدنيني  الضرر  

يكون لألسلحة املصنوعة من تلك املعادن تأثري سليب على احلق يف الصحة بالنسبة للناجني من           
املضادة ذهب إىل أبعد مما حيدثه عموما أي من األسلحة األخرى    يحيث إن أثره رمبا      إصاباته،
  .يف نزاع مسلح لألفراد

االدعاءات املتعلقة باستخدام القوات املسلحة اإلسرائيلية لذخائر اليورانيـوم           -هاء   
  املنضب وغري املنضب

تضمن إدعاءات بأن القـوات املـسلحة        تقارير ت  تواستعرضإفادات  البعثة  تلقت    -٩١١
 ويف .)٤٩١(اليورانيوم املنضب خالل العمليات العسكرية يف قطاع غزة       اإلسرائيلية استخدمت سالح    

استخدمت مثل هذه األسـلحة،  تكون القوات املسلحة اإلسرائيلية أن حني أنه ليس مستبعدا   
  .فقد قررت البعثة، استنادا إىل املعلومات اليت تلقتها، أال تواصل التحقيق يف هذه املسألة

فلتر هواء أخذ مـن سـيارة        ل إفادة تتضمن إدعاءات بأن حتليالً     وتلقت البعثة أيضاً    -٩١٢
أثبت أن اهلواء كـان     ت تعمل يف منطقة بيت الهيا خالل العمليات العسكرية          سعاف كان إ

__________ 

اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، حركة املواطنني من أجل نزع السالح النووي والتحالف الدويل ملناهـضة                ) ٤٩١(
، بقلم جان فرانسوا فيـشينو،      ٢٠٠٩أبريل  /نيساناحلرب الكيميائية، التقرير التمهيدي، البعثة إىل غزة،        

؛ حركة املواطنني من أجل نزع السالح النووي، بشأن استخدام األسلحة املشعة            ٦٠ إىل   ٥٥الصفحات  
 كـانون   ١٨ - ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧ ("عملية الرصاص املصبوب  "يف قطاع غزة خالل     

  ../http;//www.acdn.net،)٢٠٠٩يناير /الثاين
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 لـضيق الوقـت،     نظراو. )٤٩٢(والنيوبيومنّضب  اليورانيوم امل حيتوى على قدر عال من ماديت       
  .تتمكن البعثة من مواصلة التحقيق يف هذه املسألة مل

تـدمري  : ةاهلجمات اليت شنت ضد أساسات احلياة املدنية يف غـز          -ثالث عشر   
البنية األساسية الصناعية، وإنتاج الغذاء، ومنشآت املياه، ووحدات        

  معاجلة الصرف الصحي واملساكن

  تدمري مطحن دقيق البدر  -ألف   
زارت البعثة املوقع الذي تعرض للقصف اجلوي، ومسحت املنطقة احمليطـة بـه يف                -٩١٣

 اللذين ميلكان مطحن دقيق البـدر،      والتقت باألخوين محادة  . السودانية إىل الغرب من جباليا    
وحتدثت مع ممثلي أوساط األعمال حول سياق       . وأجرت مقابالت معهما يف أربع مناسبات     

وأدىل السيد محادة أيضا بشهادته يف جلسات االستماع العلنية         . ونتائج قصف مطحن الدقيق   
 بـشأن امليـزة     ووجهت البعثة أيضا أسئلة إىل احلكومة اإلسـرائيلية       . )٤٩٣(املعقودة يف غزة  

  . العسكرية اليت سعت إىل حتقيقها من خالل قصف مطحن دقيق البدر، لكنها مل تتلق أي رد
واإلخوة محادة جتار عريقون وحيملون بطاقات جتار صادرة عن السلطات اإلسرائيلية             -٩١٤

ومطحن الدقيق هو واحد من عدة أعمال       . لتسهيل السفر ألغراض جتارية إىل إسرائيل ومنها      
. ارية ميلكها اإلخوة يف هذا املوقع، ومنها مصنع لتعليب الطماطم ومصنع إلنتاج احلفاضاتجت

وقد أغلقت الشركتان األخريتان يف وقت ما قبل بدء العمليات العـسكرية اإلسـرائيلية يف               
وحسبما قال السيد رشاد محادة، . قطاع غزة، بالنظر إىل نقص اإلمدادات الناجم عن احلصار

ل تعليب الطماطم جناحا بصفة أساسية بسبب رفض الـسلطات اإلسـرائيلية            مل حيقق معم  
ونقل أصحاب املصنع العديد مـن      . السماح بإدخال علب الصفيح الالزمة للتعليب إىل غزة       

العاملني يف هاتني الشركتني اللتني أغلقتا إىل مطحن الدقيق لتمكينهم من االستمرار يف تلقي              
  . شخصا٥٠ كان يعمل فيه أكثر من وعندما دمر املطحن،. مرتباهتم

__________ 

أدلة على وجود ماديت اليورانيوم والنيوبيـوم       : من خملفات املعركة  . ر قدمه كريس بوسيب وداي وليمز     تقري ) ٤٩٢(
  .حتليل فلتر هواء وموقع سقوط قنبلة. يف أسلحة استخدمها اجليش اإلسرائيلي يف غزة

، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣التقت البعثة برشاد محادة وبأعضاء آخرين من أوساط األعمال الفلسطينية يف             ) ٤٩٣(
وأدىل السيد محادة بشهادته    . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤وأجرت معه مقابلة يف موقع مطحن دقيق البدر يف          

  . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩يف جلسات االستماع العلنية املعقودة يف غزة يف 
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 / كـانون األول   ٢٧وحبلـول   . )٤٩٤(١٩٩٩وقد بدأ تشغيل مطحن البدر يف عام          -٩١٥
، كان هذا املطحن هو الوحيد الذي ال يزال عامال من بني مطاحن الـدقيق               ٢٠٠٨ديسمرب  

مطحـن   وكان. فقد توقف تشغيل املطاحن األخرى بسبب نقص اإلمدادات       . الثالثة يف غزة  
  .در قادرا على االستمرار ألسباب منها سعته التخزينية األكربالب

، ترك على جهاز الرد علـى املكاملـات يف          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣٠ويف    -٩١٦
مطحن الدقيق حتذير مسجل يفيد بأن الرسالة كانت من القوات املسلحة اإلسرائيلية، وأنـه              

 يف املطحـن يف ذلـك       ٤٥بالغ عددهم حنـو     ومت إجالء العمال، ال   . ينبغي إجالء املبىن فورا   
  .  صباحا٣٠/٩الوقت، حوايل الساعة 

وبعد اإلجالء، اتصل السيد محادة بشريك له يف إسرائيل، وشرح له مـا حـدث                 -٩١٧
واتصل الشريك التجاري به جمددا مشريا إىل أنه حتدث مع معارف له يف    . وطلب منه املشورة  

سيد محادة، وقيل هلم إهنم قرروا عدم قصف املطحن رغم          القوات املسلحة اإلسرائيلية باسم ال    
ومل يتلق السيد محادة أي معلومات عـن سـبب          . أنه مدرج على قائمة األهداف املقترحة     

  . استهداف مطحنه
ونتيجة هلذه احملادثات، ولعدم قصف املطحن فعال، عاد العمال إىل العمل يف اليـوم                -٩١٨
 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٤ يف  ثانياً مسجالً تلقى حتذيراًواستمر العمل لعدة أيام حىت. التايل

ومت إجالء مطحن الدقيق جمددا، واتصل السيد محادة مرة أخرى بشريكه           . أو حنو هذا التاريخ   
وتكرر السيناريو نفسه، إذ تلقى السيد محادة الحقا مكاملـة هاتفيـة            . التجاري يف إسرائيل  

وعاد . لية قد أبلغت شريكه بأنه لن جيري قصف املطحن        مفادها أن القوات املسلحة اإلسرائي    
لك التحـذيرات مل توضـع      ـالعمال إىل العمل يف ضوء املعلومات املتلقاة إىل جانب أن ت          

  . موضع التنفيذ
 صباحا، تعرض مطحـن الـدقيق       ٤ أو   ٣يناير حوايل الساعة    / كانون الثاين  ٩ويف    -٩١٩

وأصاب الصاروخ الطابق الذي يضم     . ١٦-إفلقصف جوي، رمبا بواسطة طائرة من طراز        
واتصل احلارس الذي كان يف . إحدى املاكينات اليت ال غىن عنها لعمل املطحن، ودمرها متاما        

كما . نوبة عمله يف ذلك الوقت بالسيد محادة وأبلغه أن املبىن قد قصف واشتعلت فيه النريان              

__________ 

قال رشاد محادة إن هدف شركته، إضافة إىل حتقيق األرباح، كان مساعدة غزة على النهوض باكتفائهـا     ) ٤٩٤(
وأشـار إىل أن    . يت على الصعيد االقتصادي، واحلد بالتايل من االعتماد على اإلمـدادات اخلارجيـة            الذا

وأشار على سـبيل    . الزيادة يف التكاليف اجلارية نتيجة للحصار منحت املنافسني اإلسرائيليني ميزة كبرية          
ئة علـى تكلفتـها بالنـسبة      يف املا  ٥٠املثال إىل أن تكلفة الكهرباء بالنسبة له كانت تزيد بنسبة تقارب            

 أضـعاف منـذ أن      ١٠وإضافة إىل ذلك، طرأت على تكاليف النقل زيادة مقدارها          . ملنافسيه يف إسرائيل  
. أغلقت احلكومة اإلسرائيلية معرب إيريز، مما أوجب نقل مجيع الصادرات والواردات عرب معـرب كـارين               

فقد ازداد سعر جتزئـة الـدقيق       . كبرية أيضا ونتيجة لذلك، كانت زيادة التكلفة اليت تكبدها املستهلك         
  .  يف املائة١٠بنحو  املطحون، يف تقديره، رمبا
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 التالية، قصف املطحن عـدة      ٩٠ ل إىل ا  ٦٠ لويف الدقائق ا  . أبلغه أنه مل يصب بأذى شخصيا     
وقد أصابت هذه الصواريخ    . "أباتشي"مرات بصواريخ أطلقت من طائرة هليكوبتر من طراز         
ومل تتعرض املباين اجملاورة للقصف،     . الطوابق العلوية من املطحن، ودمرت ماكيناته الرئيسية      

يعاَود تشغيله منـذ    ، ومل   وأفضى القصف إىل تعطيل املطحن متاماً     . مبا يف ذلك خمزن احلبوب    
  . وتوجد يف املوقع كمية كبرية من احلبوب ولكن ال ميكن جتهيزها. ذلك احلني

 / كانون الثاين  ١٣واحتلت القوات املسلحة اإلسرائيلية املبىن املعطل عن العمل حىت            -٩٢٠
وكانت على مـا    . وبعد مغادرة اجلنود، عثر على مئات من القذائف على أرضية املبىن          . يناير
  .  ملم أطلقت من مدافع رشاشة قاذفة قنابل يدوية٤٠دو طلقات فارغة من عيار يب

ورفض األخوان محادة أي إحياء بأن املبىن كان يستخدم يف أي وقت ألي غرض من                 -٩٢١
وأشارا إىل أن مجيع املباين واملصانع كانت حماطة بسور . جانب اجلماعات املسلحة الفلسطينية

وإضافة إىل ذلك، فإن السلطات اإلسرائيلية      . لى األقل يف الليل   عال وحيرسها حارس واحد ع    
كانت تعرفهما كتجار، وما كانت احلكومة اإلسرائيلية لتصدر هلما بطاقات جتار لو كـان              

وقد . لديهما أي سبب لالشتباه يف ضلوعهما يف أنشطة اجلماعات املسلحة أو يف دعمهما هلا             
لى الدوام صناعية وجتارية، وأهنما مل يكونا علـى         أصر كالمها على أن اهتماماهتما كانت ع      

  . استعداد لتعريض جتارهتما للخطر

  االستنتاجات املستخلصة من الوقائع   -١  
. خلصت البعثة إىل أن اإلخوة محادة شـهود ذوو مـصداقية وجـديرون بالثقـة                -٩٢٢
خـوة  وقد أكد املعلومات اليت قـدمها اإل      . لديها أي سبب للشك يف صحة شهادهتم       وليس

محادة ممثلون آخرون من أوساط األعمال يف غزة، ناقشت معهم البعثة سياق قصف مطحن              
  . الدقيق وعواقبه

وقد اضطر أصحاب مطحن الدقيق وعماله إىل إجالء املطحن مرتني بسبب حتذيرين              -٩٢٣
وقد عاشوا يف حالة مـن   . مسجلني على جهاز الرد على املكاملات، مل يعقبهما قصف جوي         

ينـاير، ُشـنت   / كانون الثاين٩وعندما قصف املطحن يف     . نتيجة لإلنذارات الكاذبة  اخلوف  
الغارة دون إنذار مسبق، مما يثري تساؤالت حول فعالية أو جدية نظام التحـذيرات الـذي                

  . تستخدمه القوات املسلحة اإلسرائيلية
 العاملني فيه   فلم يصبح مجيع  . وكانت اآلثار املترتبة على قصف مطحن الدقيق كبرية         -٩٢٤

عاطلني عن العمل فحسب، بل إن قدرة غزة على إنتاج الدقيق املطحـون، وهـو أبـسط                 
ونتيجة لـذلك، ازداد    . املقومات األساسية للنظام الغذائي احمللي، قد تضاءلت إىل حد كبري         

اعتماد سكان غزة اآلن على السلطات اإلسرائيلية ملنح تراخيص دخول الدقيق واخلبـز إىل              
  . ةقطاع غز
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وال تشري املعلومات املتوفرة إىل أن السلطات اإلسرائيلية قامت بالتحقيق يف تـدمري               -٩٢٥
وترى البعثة أن رواية اإلخوة محادة تتسم باملصداقية وتتمشى مع املمارسـة            . مطحن الدقيق 

  . اإلسرائيلية القائمة على ترك حتذيرات عرب اهلاتف بشأن اهلجمات الوشيكة

  لقانونية االستنتاجات ا  -٢  
لدى النظر يف مستوى ما قد يكون قد وقع من انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل،                -٩٢٦

 من الربوتوكول اإلضايف األول، الذي يرد نصه الكامل يف الفـصل            ٥٢تشري البعثة إىل املادة     
  :وترى البعثة أيضا أن األحكام التالية تتصل اتصاال وثيقا مبداوالهتا. السابع أعاله

  من الربوتوكول اإلضايف األول) ٢(و) ١(٥٤ادة امل  
  حيظر جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب؛  -١    

حيظر مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال غىن               -٢  
عنها لبقاء السكان املدنيني، ومثاهلا املواد الغذائية واملناطق الزراعية الـيت تنتجهـا             

ملاشية ومرافق مياه الشرب وشبكاهتا وأشغال الري، إذا حتدد القصد من           واحملاصيل وا 
ذلك يف منعها عن السكان املدنيني أو اخلصم لقيمتها احليوية، مهما كان الباعـث،             

  . حلملهم على الرتوح أم ألي باعث آخر سواء كان بقصد جتويع املدنيني أم
  : ى ما يلي من اتفاقية جنيف الرابعة، اليت تنص عل١٤٧املادة   

املخالفات اجلسيمة اليت تشري إليها املادة السابقة هي اليت تتـضمن أحـد               
القتـل  : األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص حمميني أو ممتلكات حممية باالتفاقية          

املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم احليـاة؛           العمد؛ والتعذيب أو  
يدة أو اإلضرار اخلطري بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفـي          وتعمد إحداث آالم شد   

املشروع، وإكراه الشخص احملمي على اخلدمـة     أو النقل غري املشروع، واحلجز غري     
حرمانه من حقه يف أن حياكم بصورة قانونية         يف القوات املسلحة بالدولة املعادية، أو     

قية، وأخذ الرهـائن، وتـدمري      وغري متحيزة وفقا للتعليمات الواردة يف هذه االتفا       
واغتصاب املمتلكات على حنو ال تربره ضرورات حربية وعلى نطاق كبري بطريقـة             

  . غري مشروعة وتعسفية
ومل تلحق أضرار باملباين األخرى القائمة يف اجملمع الصناعي الذي ميلكـه اإلخـوة                -٩٢٧

  .  ودقيقاويبدو أن قصف مطحن الدقيق كان متعمدا. محادة وقت وقوع اهلجمات
وال يبدو أن السلطات اإلسرائيلية اعتربهتم مـصدر        . واإلخوة محادة جتار معروفون     -٩٢٨

هتديد، سواء قبل العمليات العسكرية أو بعدها، بالنظر إىل أهنا أصـدرت هلـم دون قيـود                 
فإصدار بطاقة التـاجر    . بطاقات جتار، وإىل أنه كان مبقدورهم السفر إىل إسرائيل بعد ذلك          

فلـيس مـن    . ألمر البسيط، ال سيما يف سياق استمرار القيود املفروضة على التجارة          ليس با 
  . املعقول أن تصدر السلطات اإلسرائيلية مثل هذه الوثيقة ألي جهة تعتربها حمل شبهات
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واملسألة الوحيدة اليت ال يزال يتعني حبثها هي ما إذا كان هناك أي سبب العتبـار                  -٩٢٩
فقد كان املبىن من بني أعلى املباين يف        . يناير/ كانون الثاين  ٩يا يف   مطحن الدقيق هدفا عسكر   

املنطقة، وكان من شأنه أو يوفر للقوات املسلحة اإلسرائيلي إمكانيـة كـشف مـساحات               
. وتالحظ البعثة أن السيطرة على املبىن قد يعترب هدفا مشروعا يف ظل هذه الظروف             . واسعة

اير، كانت القوات املسلحة اإلسرائيلية على علم تـام         ين/ كانون الثاين  ٩ومع ذلك، وحبلول    
. بأنه ميكن إجالء مطحن الدقيق بناء على إخطار قصري األجل باستخدام نظام رسائل التحذير

فلو كان السبب يف اهلجوم على املطحن هو السيطرة عليه ألغراض املراقبة والرصد، ملا كان               
وليس هناك أيضا ما يوحي بـأن       . طوابق العليا هناك داع لقصف ماكيناته الرئيسية وتدمري ال      

  . القوات املسلحة اإلسرائيلية اعتربت املبىن مصدرا لنريان العدو
إن طبيعة قصف املطحن، وال سيما االستهداف الدقيق ملاكيناته احلامسـة األمهيـة               -٩٣٠

ويبدو . جيةاملوجودة يف واحد من الطوابق املتوسطة يوحي بأن النية كانت تعطيل قدرته اإلنتا         
أنه ما من مربر منطقي لألضرار الفادحة اليت أحلقت مبطحن الدقيق إذا كان اهلدف الوحيـد                

وبالتايل، يبدو أن اهلدف الوحيد كان وضع حد إلنتاج الدقيق          . منها هو السيطرة على املبىن    
  . يف قطاع غزة

هاك ألحكام اتفاقية وختلص البعثة، من الوقائع اليت حتققت منها، إىل أنه قد حدث انت             -٩٣١
فهذا التدمري غري املشروع والتعسفي الذي      . جنيف الرابعة فيما يتعلق بارتكاب خروق خطرية      

  . ال تربره ضرورة عسكرية ميكن أن يعترب مبثابة جرمية حرب
وبعد أن استنتجت البعثة عدم وجود مربر عسكري للقصف، وأنه بالتايل تعـسفي               -٩٣٢

  . من املفيد النظر يف ما إذا كان للقصف غرض غري عسكريوغري قانوين، خلصت إىل أن 
وإذا مل يكن الغرض من القصف عسكريا، فال ميكن أن يكون إال تعطيـل القـدرة        -٩٣٣

والسؤال هو ما إذا كان هذا التدمري املتعمد للقدرة الوحيدة املتبقية           . احمللية على إنتاج الدقيق   
  . قوهتم  بأنه نفذ بغية حرمان السكان املدنيني منإلنتاج الدقيق يف قطاع غزة ميكن أن يوصف

 .)٤٩٥(من الربوتوكول اإلضايف األول القانون الدويل العـريف       ) ٢(و) ١(٥٤وجتسد املادة     -٩٣٤
األفعال اليت يكون الغرض احملدد منها هو احلرمان من القوت ألي سبب          ) ٢(٥٤وحتظر املادة   

وباختصار، جيب أال يكـون     .  أي شيء آخر   كان، مبا يف ذلك التجويع والتشريد بالقوة أو       
ي ـم ف ـواحلقيقة أن الدافع غري مه    . الغرض من احلرمان من القوت جتويع السكان املدنيني       

  . هذه احلالة

__________ 

القواعد العرفيـة   توافق البعثة يف هذا الصدد على اآلراء اليت أعربت عنها جلنة الصليب األمحر الدولية يف                 ) ٤٩٥(
  .١٩٣-١٨٩، الصفحات )…Customary Rules of International Law... (للقانون الدويل 
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ويعتمد السكان املدنيون بصورة متزايدة على املساعدات اإلنسانية اخلارجية، الـيت             -٩٣٥
ولئن كان الوضع ال يوحي بأن خطـر        . يتوقف وصوهلا على إذن من السلطات اإلسرائيلية      

اجملاعة وشيك، فقد كان للحصار والعمليات العسكرية آثار بالغة على صحة ورفاه السكان             
والسبب الوحيد يف عدم كون خطر اجملاعة وشيكا هو بالتحديد تـوفر املـساعدة              . عموماً
  .)٤٩٦(م بأنفسهمفدون هذه املساعدة، لن يكون سكان غزة قادرين على تأمني قوهت. اإلنسانية
وال ميكن للدول التهرب من التزامها بعدم احلرمان من وسائل كسب القوت مبجرد               -٩٣٦

افتراض أن اجملتمع الدويل سيسد هذه الثغرة اليت تسببت هبا من خـالل التـدمري املتعمـد                 
  . للقدرات القائمة

ُنفـذ بغـرض   وختلص البعثة، من الوقائع اليت حتققت منها، إىل أن تدمري املطحـن              -٩٣٧
حرمان السكان املدنيني من قوهتم، مما يشكل انتهاكا للقانون الدويل العريف على النحو املبني              

  . من الربوتوكول اإلضايف األول، وميكن أن يشكل جرمية حرب) ٢ (٥٤يف املادة 

  )٤٩٧(احلق يف الغذاء  -٣  
ا من خالل اإلنتـاج     إم(يقتضي احلق يف الغذاء الكايف تأمني احلق يف األمن الغذائي             -٩٣٨

وكـون  . )٤٩٨( يف التحرر من اجلوع    "األساسي"واحلق  ) الذايت، أو احلصول على دخل كاف     
إسرائيل مل ختلق حالة من اجلوع يعزى بصفة أساسية إىل املساعدات اخلارجية املقدمة لسكان              

  . لكن إسرائيل نالت على حنو كبري من قدرة سكان غزة على إنتاج الغذاء وعلى شرائه. غزة
جيوز  ال" من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه           ١وتنص املادة     -٩٣٩

  ."يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة
ويرد احلق يف الغذاء الكايف أيضا يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد                 -٩٤٠

  . "تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة"للمرأة املرأة، اليت تقضي بأن تضمن الدول األطراف 
وختلص البعثة إىل أن إسرائيل، نتيجة لإلجراءات اليت اختـذهتا لتـدمري اإلمـدادات       -٩٤١

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ١الغذائية واملياه والبنية األساسية، قد انتهكت املادة        
اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،   من العهد الدويل اخل    ١١والسياسية، واملادة   

  . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة) ٢ (١٢واملادة 

__________ 

 يف املائة من سكان غزة على األونروا للحصول على          ٨٠ومات اليت قدمتها جون جينغ، يعتمد       ل للمع وفقاً ) ٤٩٦(
/  كانون الثـاين   ٢٠املقابلة اليت أجريت مع الشبكة اإلقليمية املتكاملة للمعلومات يف          . اإلمدادات الغذائية 

  . ٢٠٠٩يناير 
  . انظر الفصل السابع عشر ) ٤٩٧(
 The right to food in Gaza: Israel’s obligations under international law”, Rutgers Law“انظـر  ) ٤٩٨(

Record, vol. 35 (Spring 2009)  املتاح على العنـوان التـايل ،:http://www.lawrecord.com/rutgers_law- record 

/2009/05/the-right-to-food-in-gaza-israels-obligations-under-international-law.html#sdfootnote24sym.  
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  تدمري مزارع دواجن الصوافريي  -باء   
 أو حوهلا، دامهت القوات اإلسرائيلية عددا من        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣يف ليلة     -٩٤٢

وأجرت البعثة مقابالت مع أربعة أشخاص كانوا .  منطقة الزيتوناملنازل على طريق السكة يف
وقـد أجريـت    . شهودا وضحايا مباشرين لألحداث اليت وقعت عقب وصول تلك القوات         

ثالث مقابالت مع أحد الشهود لفترة إمجالية قدرها مخس سـاعات، وأدىل بـشهادته يف               
بالت مع ثالثة أشخاص آخرين     وأجريت مقا . )٤٩٩(جلسات االستماع العلنية املعقودة يف غزة     

. وزارت البعثة أيضا موقع مزارع دواجـن الـصوافريي        . استغرقت كل منها ساعة واحدة    
وأخريا، وجهت البعثة أسئلة إىل حكومة إسرائيل بشأن امليزة العسكرية اليت كانت تسعى إىل              

.  رد تتلـق أي   حتقيقها من خالل اهلجوم على مزارع دواجن السيد الصوافريي، لكنـها مل           
  . وجيسد السرد التايل إفادات شهود العيان

إن سامح الصوافريي من مريب الدواجن، وكانت عائلته تعمل يف إنتـاج البـيض                -٩٤٣
، مع إخوتـه    ٢٠٠٨ديسمرب  /وقد أشار إىل أنه كان ميلك يف كانون األول        . لسنوات عديدة 

 ١٠٠ ٠٠٠أكثر مـن    وكان يف هذه املزارع     .  مزرعة دواجن يف منطقة الزيتون     ١١وأوالده  
  . من الدواجن

يناير، تنبه السيد الصوافريي الذي كان مع أسرته يف مرتله على           / كانون الثاين  ٣ويف    -٩٤٤
طريق السكة يف حي السموين مبنطقة الزيتون من خالل بث أنباء تلفزيون اجلزيـرة حـوايل                

عليه، اختذ عـددا    و. )٥٠٠(الساعة الثامنة مساء إىل أن إسرائيل على وشك تنفيذ اجتياح بري          
من اإلجراءات االحتياطية، منها إخفاء األموال وغري ذلك من املمتلكات القيمة، مث مجع أفراد           

وحـوايل  .  يف الطابق العلوي من مرتله اخلرساين املؤلف من طابقني         ١١أسرته البالغ عددهم    
لوي وخـرج   الساعة العاشرة مساء، قصف املرتل بصاروخ، نفذ من اجلهة اخللفية للطابق الع           

أطفـال   ومر الصاروخ فوق العديد من    . على مقربة من نافذة غرفة اجللوس يف اجلهة املقابلة        
  . جبروح منهم ومل يصب أي. السيد الصوافريي وأحفاده الذين كانوا مستلقني على األرض

وحوايل الساعة احلادية عشرة مساء، مسع السيد الصوافريي صوت طائرات هليكوبتر   -٩٤٥
وبقي اجلنود هناك حىت    .  مرتله، وأعقب ذلك صوت هبوط جنود على سطح مرتله         حتلق فوق 

وبقيـت  . "وابل من الرصـاص   " بالساعة السابعة من صباح اليوم التايل، وأطلقوا ما وصفه          
  . أسرته، اليت أصاهبا اهللع، جالسة على أرضية غرفة يف الطابق العلوي

__________ 

نيـة املعقـودة يف     يونيه ويف إطار جلسات االستماع العل     / حزيران ١٤ و ٣أجرت البعثة املقابلة يف غزة يف        ) ٤٩٩(
  .يونيه/ حزيران٢٩غزة يف 

  . يف الليلة السابقة، أدى القصف اجلوي إىل تدمري مرآب جماور ) ٥٠٠(
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يناير، دخل اجلنود إىل الغرفة     / الثاين  كانون ٤ من صباح يوم     ١٥/٧وحوايل الساعة     -٩٤٦
ففصلوا الرجال عن النساء ووضعوا النساء      . املوجودة يف الطابق العلوي حيث جلأت األسرة      

وقيدوا أيادي الرجال والفتيان خلف ظهورهم، إال واحدا من أبناء الـسيد            . يف غرفة أخرى  
 أخرب القائـد الـسيد      وبعد مضي شيء من الوقت،    . الصوافريي مل تكن له إال ذراع واحدة      

وغادر املـرتلَ  . مث فتش اجلنود املرتل. "الذهاب إىل رفح  "الصوافريي أن عليهم السري جنوبا و     
  .  الذين كانوا هناك يف وقت مدامهته، كما أوعز هلم١١ لأعضاء األسرة ا

 وقضت مع األسر اليت تعـيش يف      . وقضت أسرة الصوافريي األيام اخلمسة التالية يف رعب         -٩٤٧
وار ليلة واحدة يف مرتل أبو زور، وقضت الليايل الثالث التالية يف مرتل قريب ميلكه السيد                اجل

وخالل هذا الوقت، عانت األسرة من عدد من أعمال العنف على يد القوات             . رجب مغريب 
  ). انظر الفصل احلادي عشر(املسلحة اإلسرائيلية، مبا يف ذلك قتل الطفل إبراهيم جحا 

ذا اجلزء، تشري البعثة إىل املعلومات اليت تلقتها بشأن أعمـال التـدمري             وألغراض ه   -٩٤٨
املنهجي اليت نفذت خالل عدة أيام على مرأى من الشهود خالل الوقت الذي اضطرهتم فيه               

  . الظروف إىل البقاء يف مرتل السيد مغريب
 املدرعـة  وأفاد السيد الصوافريي والسيد مغريب البعثة بأهنما شـاهدا البلـدوزرات       -٩٤٩

وصـرح الـسيد    . اإلسرائيلية تدمر األراضي واحملاصيل والدواجن والبنية األساسية للمزارع       
مغريب أنه شاهد البلدوزرات تتوغل يف احلقول املزروعة مبحاصيل وأشجار، مـدمرة كـل              

وصرح السيد الصوافريي أن ما شاهده كان أقل ألنه كان ينظـر مـن              . كان يف طريقها   ما
فذكر أنه مل يشاهد إال اثنتني أو ثالثـا         . وفه من أي ُيرى ويتعرض للقتل     غري خل صخالل شق   

وقد شـهد كيـف    . ميكّنه موقعه من رؤية ما إذا كان هناك املزيد منها          ، ومل "الدبابات"من  
دمرت البلدوزرات املدرعة مزارع الدواجن، ساحقة أقفاص الدواجن املصنوعة من أسـالك            

ومل يتمكن من مشاهدة مزارعه، والدواجن اليت شهد        . مشبكة مع ما يف داخلها من دواجن      
والحظ أن سائقي الدبابات قد عملوا لساعات على سحق أقفـاص           . قتلها مل تكن دواجنه   

  . الدواجن، مع التوقف أحيانا الستراحة قصرية قبل استئناف عملهم
يناير، /ين كانون الثا  ٨والحظ السيد الصوافريي، بعد أن غادر مرتل السيد مغريب يف             -٩٥٠

. أن مزارعه مل تتعرض على ما يبدو إىل أعمال التدمري نفسها اليت شهدها من داخل املـرتل                
ولكن عندما متكن من العودة إىل مرتله بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية، كانـت دواجنـه               

  .  قد قتلت مجيعها وأقفاصها قد سحقت بصورة منهجية٣١ ٠٠٠البالغ عددها 
املوقع وشاهدت األقفاص السلكية املسحوقة اليت ما زالـت هنـاك،           وزارت البعثة     -٩٥١

وشاهدت البعثـة   . مغطاة بألواح من احلديد املموج، مع ما تبقى من صهاريج املياه واآلالت           
وكانت بقايـا جثـث     . أيضا بقايا مسجد صغري قرب هناية أحد صفوف األقفاص املدمرة         

 أنه واجه عند عودته املهمة الشاقة املتمثلـة         الدواجن ال تزال مرئية، وذكر السيد الصوافريي      
وأشار إىل أن خسارة الدواجن تضاف إىل خسارة املزرعة الـيت كانـت             . يف تنظيف املكان  
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مؤمتنة بالكامل من خالل استثمارات كبرية يف آالت مت تدمريها متاما، إىل جانب معمل لتعبئة          
ر يف املوقع على شبكة محاية يعتقد       وقد عث . وباختصار، مت تدمري الشركة من أساسها     . البيض

  . D-9أهنا جزء من بلدوزر مدرع من طراز 
وتشري البعثة إىل ما أدىل به أحد اجلنود إىل منظمة كسر جدار الصمت من تعليقات                 -٩٥٢

  .)٥٠١(يبدو أهنا تؤكد أعمال التدمري اليت نفذت يف منطقة الزيتون، رمبا على أيدي لواء غيفايت
 مرتل السيد الصوافريي، والحظت األضرار اليت حلقـت بالطـابق           وتفقدت البعثة   -٩٥٣

والحظت البعثة أيضا وجود عدد من الكتابات اجلدارية الـيت  . العلوي الذي اخترقه صاروخ 
عبارات  ومثة. " غيفايت ٤٢٤"وكان من بينها عبارة     . يبدو أهنا ُخطت بيد القوات اإلسرائيلية     

  .أخرى بدا أهنا كتبت باللغة الروسية
 يف املائة من كميـة      ٣٥وأفاد السيد الصوافريي البعثة بأنه وأسرته يوردون معا حنو            -٩٥٤

 يف املائة من تلـك      ١٠وتورد مزارعه وحدها أكثر من      . البيض املطروحة يف السوق يف غزة     
وأشار إىل أن التدمري مل يطل مزارعه وحده بل طال أيضا معظم مزارع أسرته على               . الكمية

  .١٠٠ ٠٠٠وقدر أن عدد الدواجن اليت قتلت يف هذه العملية بلغ ما يقارب . املنوال نفسه
واستعرضت البعثة التقرير ذي الصلة املعد يف إطار برنـامج التطبيقـات الـساتلية                -٩٥٥

وتظهر إحدى الصور الساتلية مزارع دواجن الصوافريي       . التشغيلية وكذلك الصور الساتلية   
 وتـبني . ٢٠٠٩يناير  / أخرى املنطقة يف كانون الثاين      وتظهر صورة  ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران 

  . )٥٠٢(الثانية وتبدو آثار التدمري بوضوح يف الصورة. الصور بدقة حجم املزارع واملناطق احمليطة هبا

  االستنتاجات املستخلصة من الوقائع  -١  
عمد يوحي التدمري املنهجي إىل جانب العدد الكبري من عمليات قتل املدنيني بوجود ت              -٩٥٦

واألحداث اليت وقعت يف منطقة الزيتون تربز بصفة خاصـة،          . ومستوى عال من التخطيط   
  . حىت يف سياق احلملة اليت انطوت على انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل

وختلص البعثة إىل أن تدمري األرض واملزارع يف املنطقة مل يكن مربرا بالسعي لتحقيق                -٩٥٧
سيطرت القوات املسلحة اإلسرائيلية على تلك املنطقة يف غـضون          فقد  . أي هدف عسكري  

ومل يكن تدمري األراضي ضروريا لتقـّدم       . يناير/ كانون الثاين  ١٨وبقيت فيها حىت    . ساعات
  . الدبابات أو نقل املعدات أو كسب أي ميزة بصرية خاصة

وترفض . ضة نسبياويشري فحص هذه املواقع إىل أن الكثافة السكانية يف املنطقة منخف  -٩٥٨
  . البعثة فكرة أن مزرعة الصوافريي قد دمرت لتحقيق أي هدف عسكري

__________ 

  . ٨٢، الصفحة ٣٧، الشهادة ]شهادات اجلنود […Soldiers’ Testimoniesانظر  ) ٥٠١(
  . ٢٩، الصفحة ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧برنامج التطبيقات الساتلية التشغيلية، حتليل الصور الساتلية،  ) ٥٠٢(
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 فلـم . ويبدو أن تدمري املزارع كان تعسفيا وغري ضروري من الناحية العـسكرية             -٩٥٩
يقتصر التدمري على أقفاص الدواجن فحسب، بل طال أيضا مجيع أجزاء املـصانع واآلالت              

  . املوجودة يف املزارع
وختلص البعثة، استنادا إىل الوقائع اليت حتققت منها، إىل أنه مت تدمري مزارع دواجن                -٩٦٠

 وتدمري املعمل واملـواد الالزمـة لألعمـال         ٣١ ٠٠٠الصوافريي وقتل دواجن يبلغ عددها      
التجارية بصورة منهجية ومتعمدة، وأن ذلك يشكل فعل تدمري متعمد وتعسفي ليس له أيـة            

  . ضرورة عسكرية

  ستنتاجات القانونية اال  -٢  
 من اتفاقيـة جنيـف      ١٤٧ختلص البعثة إىل االستنتاجات نفسها فيما يتعلق باملادة           -٩٦١

 من العهد الدويل اخلـاص      ١من الربوتوكول اإلضايف األول، واملادة      ) ٢(٥٤الرابعة واملادة   
ادية  من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـص      ١١باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة     

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،        ) ٢(١٢واالجتماعية والثقافية، واملادة    
  . على غرار ما استنتجته بالنسبة ملطحن دقيق البدر أعاله

   املياه والصرف الصحي مرافقتدمري  -جيم   

  غزة نةالشيخ عجلني، مدي ١٠، الطريق رقم  الصحيعاجلة مياه الصرفمل  غزةحمطة  -١  
 ١٧ و٣يـومي   يف  امليـاه عاجلـة مل الشيخ عجلـني    حمطة  موقع بزيارة البعثة   قامت  -٩٦٢

 هناك لقاء مع مدير مرفق مياه البلديات الـساحلية، الـسيد          وأجرت. ٢٠٠٩ هيوني/حزيران
 أنبوب   الذي تصدَّع فيه   واملكان،  ٣موقع البحرية رقم    و،  تجهيزات ال فحصتمنذر شبالق، و  

جمـاورة    مزرعةأيضاً البعثةزارت ، هيوني/ حزيران٣يف  و. جملارير غري املعاجلة  مل مياه ا  حيكبري  
مطولة  البعثة مقابلة     وأجرت .ارعز إىل املُ  تمياه اجملارير غري املعاجلة، وحتدث    ا  كانت قد غمرهت  

 للمنطقـة،   بعثة صوراً ال  والتقطت .٢٠٠٩ هيوني/حزيران ١٤ يفمع السيد منذر شبالق     ثانية  
كومـة  حهت البعثة أسئلة إىل     ، وجَّ أخرياًو. للمحطة رسوم ختطيطية  و طحصلت على خط  و
،  امليـاه  عاجلةمل الشيخ عجلني    قصف حمطة  من نشودةسرائيل فيما يتعلق بامليزة العسكرية امل     إ

  .تلق أي ردت مل الكنه
ىل اجلنوب الغريب   إيف املنطقة الساحلية     الصحي   عاجلة مياه الصرف  مل  غزة  حمطة وتقع  -٩٦٣

دعـم  واسطة  عت ب  وتوسَّ ،١٩٧٧ يف عام    وقد ُبنيت .  يف حي الشيخ عجلني    ،ينة غزة من مد 
 املكاتب واخلزانات والبحريات    يشملتألف من عدد من املنشآت، مبا       ت يوه. اإلمنائيالتعاون  

  .لتخزين مياه اجملارير غري املعاجلة
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 الواقع إىل    اجلدار ة كبري ، أصابت قذيفة  يناير/ كانون الثاين  ١٠ و ٣ ما بني    ويف الفترة   -٩٦٤
  علـى طـول  ياه اجملارير غري املعاجلة،مل  كبري، مما تسبب يف تدفق    ٣لبحرية رقم   أقصى مشال ا  

ـ       ات هكتار ٥,٥ إتالف كيلومتر، و  ١,٢مسافة   ك األراضـي   ـ من األراضي، مبـا يف ذل
 لربنامج التطبيقات التـشغيلية عـن طريـق          للصور امللتقطة بواسطة السواتل    الزراعية، وفقاً 

  .ت يونوسا،لسواتلا
سرائيلي  اهلجوم الربي اإل   مع بدء نه  أبعثة  لللو  جودت الد  السيد   طة رئيس احمل  وأوضح  -٩٦٥
ما فعـل   مثل مجيع املوظفني ألسباب أمنية،      رحل  على وجه التقريب،   يناير/ كانون الثاين  ٣ يف

 يناير/ الثاين  كانون ١٤ ويف. ذات الكثافة السكانية املنخفضة   نطقة  امل يف هذه ن  والسكان احمللي 
  على مقربة من احملطة يبلِّغه فيه عن        من شخص  اً هاتفي اتصاالً  الدلو  تلقى على وجه التقريب،  

جنـة  بل  الدلو واتصل. غمر األراضي الزراعية اجملاورة مبياه اجملارير      و ٣ البحرية رقم    استهداف
 إذن من القوات    حصول على لل ة ومجعية اهلالل األمحر الفلسطيين سعياً     الصليب األمحر الدولي  
 علـى    الطلب فضُرو. عاجلةالصالحات  اإللذهاب إىل احملطة وإجراء     بااملسلحة اإلسرائيلية   

  . "منطقة عسكرية"أساس أن املنطقة هي 
  موقـع   وزمـالؤه إىل   الدلو السيد   عادبعد انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية،      و  -٩٦٦

 على مـسافة قريبـة،     غري منفجرة نابل   ق ظّنوا أنه رأوا ما   و. ضرار األ فحصالشيخ عجلني ل  
 حفرة عمقها مخسة    الدلو السيد    ووجد .تطهري املنطقة لاألونروا  بواستدعوا الشرطة لالتصال    

 أكثر   املتضرِّر اجلدارواستغرق إصالح   . ٣بحرية رقم   الأمتار يف اجلانب الشمايل الشرقي من       
اليات املتحدة، علماً بـأن      دوالر من دوالرات الو    ١٥٨ ٠٠٠ حنو   وتكلَّف ،من أربعة أيام  

 يراضىل األ إ تقد تدفق  كانت    مياه اجملارير غري املعاجلة     من  متر مكعب  ٢٠٠ ٠٠٠أكثر من   
  .الزراعية اجملاورة

 مبا يف ذلك    أخذ اجلنود اإلسرائيليون من احملطة عدداً من املواد،        باإلضافة إىل ذلك،  و  -٩٦٧
 الضرر الناجم عـن     ما زال ميكن رؤية   و. ايةمح حاجز أو جدار     قامةإلواستخدموها  حاضنة،  

 قد اسُتبدلت بعد لعـدم تـوفر   طمةاحملنوافذ  ومل تكن ال. الرصاص على اجلدران الداخلية   أثر
 يتعـذر بأضـرار   ( معدات التقطري     املتضررة األخرى   املعدات  وتشمل .هلذا الغرض زجاج  ال

  . األمونيوم-آلة النتروجني و) إصالحها
 / يف كـانون الثـاين  د السيد منذر شبالق، الذي أصدرة، أكَّقابالت مع البعث ميف  و  -٩٦٨
أن املـوظفني   ضرار النامجة،    األ  مرفق مياه البلديات الساحلية بشأن     تقرير )٥٠٣(٢٠٠٩يناير  

__________ 

 "ةـشبكات ومرافـق امليـاه وامليـاه املـستعمل        : تقرير تقييم األضرار  "مرفق مياه البلديات الساحلية،      ) ٥٠٣(
)“Damage assessment report: water and waste water infrastructure and facilities( ــانون ، ك

 : على املوقع اإللكتروين التايل متوفر، ٢٠٠٩ يناير/الثاين
http://www.cmwu.ps/upload/Damages_Assessment_for_W_WW_after_War2009.pdf.  
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 أشـار إىل أنـه    كما  . قبل انسحاهبا سرائيلية ومل يعودوا     عند وصول القوات الربية اإل     رحلوا
للحصول علـى إذن    جهوداً عدة باءت بالفشل     ،  ٣ البحرية رقم    قصف فور مساع نبأ     بذل،

  .  املياهألضرار النامجة عن تدفقل ووضع حدللوصول إىل املنطقة 
 مشـال   يف  يـصبّ  ياه اجملارير غري املعاجلة   مل بوب كبري  أن كسوراً يف والحظت البعثة     -٩٦٩

 ؤيتـها إىل أن الدبابات خلَّفت عالمات ميكن ر      طة  سؤولون يف احمل  امل أشارو. ٣بحرية رقم   ال
 األنابيـب  وكان قد جرى وضع عالمات على مسار هذا النوع من         . على األنبوب بوضوح  

. األنابيـب بالضرر عدم إحلاق  كفالة ل متر،١,٥، يبلغ ارتفاعها   محراء وبيضاء بتثبيت أعمدة   
  . من أحد هذه األعمدة  جداًة قريبواألضرار النامجة

 شهود يف املنطقـة  وجودعدم نظراً إىل  ٣قصف البحرية رقم     ومل يتأكد بدقة تاريخ     -٩٧٠
  أن إثبـات   وميكن مع ذلك، من خالل الصور املأخوذة بواسطة الـسواتل،          .نييف ذلك احل  

اً  الصور تظهر بوضوح تـدفق     إذ أن ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ١٠ قبل   حصل قد قصفال
  . من البحرية يف ذلك التاريخجملاريرياه امل كثيفاً
اجلانـب   قصفأن  عرب الصور املأخوذة بواسطة السواتل       تحققلا ومن املمكن أيضاً    -٩٧١
 .عربه  كانت مياه اجملارير تتدفق    ، متراً ٢٢ حوايل   يبلغ  قد خلَّف صدعاً   ائط البحرية حل الشرقي
 األمـم  برنـامج   ونفَّـذ . والنقطة اليت توقفت عندها     املياه  مسار تدفق  نفسها الصور   وتظهر

 اليت  بياناتأضيفت ال ، و ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٣٠يف  وقع  مسحاً أرضياً للم  املتحدة للبيئة   
  .تفسري الصورل يونوسات  برنامج إىلهذا املسح أنتجها
، الـيت   ض الفـسيحة   على مساحة كبرية من األر     وتطل ة احملطة على رأس تل    وتقع  -٩٧٢
  .يةعترب ذات أمهية استراتيج قد ُتوهبذه الصفة،.  الزراعيةيراض األ من أساساًتتكوَّن

  املستخلصة من الوقائع ستنتاجاتاال    
 علـى  قـصف  ال وبدأ.عندما بدأ الغزو الربيون قد غادروا احملطة فعلياً      املوظف كان  -٩٧٣

،  واملنطقة احمليطة هبـا    على احملطة سرائيلية  القوات املسلحة اإل  أن سيطرت    بعد   ٣البحرية رقم   
رحلوا  عندما   ة سليم أن احملطة كانت    الذين أجرَيت مقابالت معهم     املوظفني تأكيد نظراً إىل 

ـ  تمياه اجملارير غري املعاجلة قد      بأنبوب   األضرار اليت حلقت     ورغم أن .  املنطقة عن  ةكون نامج
أن هـذا   فإن البعثة ليس مبقـدورها أن تـستنتج         ،  مرَّت فوقه  أو    توقفت عليه   دبابة  أثر عن
  . يف الواقعحدث ما

 القوات املسلحة اإلسرائيلية  أهنا كانت متوفرة أمام   اليت ُيحتمل   عسكرية  اليزة  املرغم  و  -٩٧٤
مبا كان، دون ريب، قذيفة ثقيلـة        البحرية   قصفمربر ل أي   ال جتد البعثة  ،  طة موقع احمل  بفعل
  أن من املـستبعد جـداً    و.  متراً ٢٢ عرضه أمتار و  ٥ صدع يبلغ عمقه  ، كافية إلحداث    جداً
 بعد االحـتالل     أو حوهلا   موقع البحرية  متركزت يف  الفلسطينية قد     املسلَّحة  اجلماعات تكون

كانـت   كهـذه  مجاعات إذ أن أي  :  القوات املسلحة اإلسرائيلية   جانباألويل للمنطقة من    
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يف  حتديـداً  جدار الـبحرية     قصف  ويوحي .فتوحةاملنطقة  امل ستعرِّض نفسها للخطر يف هذه    
  . متعمداًو  مدبراً كانفقصبأن ال  يف تدفق مياه اجملارير غري املعاجلةاليت تسبَّبت النقطة

   لالجئني جبالياصالح الدين، خميمشارع ، آبار منر جمّمع  -٢  
ـ /حزيـران  ١٧ جمّمع آبار منر يف    موقع   بزيارة إىل  البعثة   قامت  -٩٧٥ . )٥٠٤(٢٠٠٩ هيوني

، مدير إنتاج وختزين املياه يف مرفق مياه البلديات الـساحلية         قابلت املهندس رمضان نعيم،     و
 أسئلة كما وجَّهت.  للموقعبعثة صوراً ال  والتقطت .رفقعالمي للم ، املنسق اإل  العجلة وإبراهيم

 آبـار منـر،    جممع قصف نشودة من وراء  إىل حكومة إسرائيل فيما يتعلق بامليزة العسكرية امل       
  . تلق أي ردت مل الكنه
،  لالجـئني   جباليا  خميم  مبىن إدارة   من  متراً ٥٠ اآلبار على مسافة حوايل    جممع وتقع  -٩٧٦
األرض يف  واضـحة     ما زالت  ) مخسة أمتار  يناهز عرضها (حفرة  وكانت  .  كذلك مر دُ الذي

  .)٥٠٥(لقنبلة صاروخية الغالف اخلارجييف قاعها و اإلدارة املدنية، اليت متلكها
 الثانيـة  و األوىل يف طور التـشغيل    ،   من مضختني لبئر من املياه     ع اجملمَّ ويتألف هذا   -٩٧٧

 البعثة كم أن مرفق ميـاه البلـديات          السيد رمضان نعيم   د أخرب  وق .احتياطية بالقرب منها  
 متر مكعب يف الساعة     ٢٠٠نتج أكثر من    كانت تُ   يت ال ببئر املياه هذه،   الساحلية كان فخوراً  

 شرق   شخص يف  ٢٥ ٠٠٠ املياه حلوايل    فر تو انت البئر وك.  يف املنطقة   نوعيةً  املياه من أفضل 
 متر مكعب مـن     ١٠٠ ضخ حنو    حتياطية قادرة على  وكانت مضخة البئر اال   . ووسط جباليا 

  . غارة جوية على أثرديسمرب/ول كانون األ٢٧ يف كامالً اًتدمريوقد ُدمرت كلتامها . املياه
مولِّـداً كهربائيـاً    إمنا كان حيوي و،لضخ فقطلآالت  يضم منرمل يكن جممَّع آبار    و  -٩٧٨
عدات م و باينم بالكلور، و   األحواض جلةعاملوحدة  و،  ، وخمزناً للوقود  ) كيلو واط  ١٨٠(أيضاً  
  .هي األخرىمرت  ُدوقد. صلة ذات
ما كـان يعمـل يف      فيوية  اجلغارة  المساعيل الزين، يف    إاهللا   ، السيد عبد  غِّل املش وقِتل  -٩٧٩
 يف احملطة   يعمل، و لدى مرفق مياه البلديات الساحلية     البلدية وليس    وكان موظفاً لدى  . احملطة
بعد  ئهحذاعند العثور على هويته  ومت التثبت من     ،شالءأ إىل    جسده لحتوَّو.  أربع سنوات  منذ
  .من عملية القصف ثالثة أيام مرور
  امليـاه  وتواَصل تدفق ه أخرى؛   بآبار ميا بار  اآلربط  ت اليت ر القصف األنابيب  كما فجَّ   -٩٨٠

  .  األنابيب التمكن من إغالق قبلأيام ١٠ىل املنطقة لنحو إ املتسرِّبة

__________ 

  ."...تقرير تقييم األضرار "انظر . يتألف جممع آبار منر من منشأتني تقعان يف جباليا ) ٥٠٤(
  ."...تقرير تقييم األضرار "لنامجة يف ميكن االطِّالع على صور األضرار ا ) ٥٠٥(
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 ، الدولية  الصليب األمحر   من خالل وساطة جلنة    ،أنه حاول بالسيد نعيم البعثة    لغ  وأب  -٩٨١
  من القوات املسلحة اإلسرائيلية إلصالح أنابيب اإلمداد، لكـن اإلذن مل           إذنحلصول على   ا
  . انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيليةحني  إىلالنتظار  لضطرا و،منحُي

 دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ه اجملموعة من آبار املياه حوايل     تصليح هذ  وقُدر أن تكلِّف أعمال     -٩٨٢
، علـى صـعيد     ضروريةال وإمنا ،، باستثناء األعمال التكميلية   من دوالرات الواليات املتحدة   

  .اهلندسة املدنية
ومل َيـسلم   . عخدمت لتدمري اجملمَّ   قنابل استُ  ١٠ السيد نعيم أن ما ال يقل عن         وذكر  -٩٨٣

  . فيهجدار واحد

  املستخلصة من الوقائع ستنتاجاتاال    
 ُدمـرت بواسـطة    منر    آبار ، أن وقائع اليت حتققت منها    ال تستنتج البعثة، انطالقاً من     -٩٨٤

دارة املدنية   مباين اإل  أنسرائيلي، و ول من اهلجوم اجلوي اإل    غارات جوية متعددة يف اليوم األ     
  .هي األخرىمرت  ُد مترا٥٠ًقرابة  واقعة على مسافةال

بار منر  آ  جممع سرائيلية على ما إذا كانت الغارات اجلوية اإل     مطروحاً ع ل  ويبقى السؤا   -٩٨٥
 غارات يف   ستخدمة والطائرات امل  ظم االنتشار وتالحظ البعثة أن نُ   . خطأ ناجتة عن متعمدة أو   

ـ  ١٦-إف من طراز قاتلةم طائرات  أساساًوهي   (ديسمرب/ كانون األول  ٢٧  ال وطـائرات ب
مت حتديد وتـصنيف     ،بكل املقاييس ،   أنه الحظ أيضاً تو. ةدرجة عالية من الدق   ب تتسم) طيار

تكون إصابة   البعثة أنه من املستبعد أن       عتربوت. من التحضري أهداف الغارات اجلوية بقدر كبري      
 االنتـشار    طبيعة نظـم    إىل ، نظراً بواسطة غارات متعددة نتيجةً للخطأ     آبار منر جم  حبدف  ه

 آبـار   جمّمع  أن الغارات على   بالتايلالوقائع  وتبني  . اورةاجمل املبايناآلبار و واملسافة القائمة بني    
  . منر كانت متعمدة

 قصفيزة عسكرية ميكن اكتساهبا من      م أي   وجودوحي ب أساس ي  أي البعثة   مل جتد و  -٩٨٦
 الفلسطينية قد استخدمت اآلبـار ألي        املسلحة  بأن اجلماعات  ما يوحي  هناك   وليس. اآلبار

  .كانغرض 

  القانونية االستنتاجات  -٣  
شار  لتلك امل   إىل استنتاجات مماثلة   ،وقائع اليت حتققت منها    ال ختلص البعثة، انطالقاً من     -٩٨٧
من الربوتوكول  ) ٢(٥٤ من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة       ١٤٧انتهاك املادة   ص   فيما خي  إليها

  .بدرمطحنة الاإلضايف األول يف ما يتعلق بتدمري 
. على حنو مالئم   املياه   على صول احلق يف احل   ،بشكل واضح  ، احلق يف الغذاء   ويشمل  -٩٨٨

 وقـد .  الناس الذين كانوا يستخدمون آبار منر قد ُحرموا من هذا احلـق             أن وتستنتج البعثة 
  .  يوما٧٥ً حنو  إصالح اآلباراستغرق
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عمالً غـري مـشروع      الزين كان    إمساعيلاهللا   بعثة أن قتل السيد عبد    كما تستنتج ال    -٩٨٩
 من أعمـال التـدمري   شكل عمالً يبار  اآل استهداف    ومبا أن  . للحق يف احلياة   هاكاًويشكل انت 

  .ي ميزة عسكريةبأ  العرضية يف األرواحسائراخل  تربيرميكن الف، غاشمال

  نازلتدمري امل  -دال   
 التدمري الواسع النطاق للمنازل واملمتلكـات اخلاصـة         بشأنتلقت البعثة معلومات      -٩٩٠

قطاع إىل   الزيارات اليت أجرهتا  خالل   وكانت البعثة شاهداً،     .)٥٠٦(سكريةخالل العمليات الع  
دافع اهلـاون وقـذائف     القصف مب و  الغارات اجلوية  تسببت به  الدمار الذي    على نطاق غزة،  

 بعض املناطق   وكانت. العبوات الناسفة اجلرافات و استخدام   الصاروخية و  جماتاملدفعية واهل 
يف أمكنـة    الركـام  العديد من أكوامرأتها، لكن البعثة    من غري  يف قطاع غزة أكثر تضرراً    

  .كانت، قبل بدء العمليات العسكرية، تشمل منازل من عدة طوابق
 ، احلوادث اليت أجرت البعثة حتقيقـات فيهـا       -يف غالبية   إن مل يكن     -عديد  يف ال و  -٩٩١

كـان  ،  العاشر واحلادي عشر والرابع عشر واخلـامس عـشر  ولالفصيف  واليت يرد وصفها 
 اسـتخدامهم   قد جرى أو  (حبائهم  أ فقط من فقدان      يعانون الالذين قابلتهم البعثة    الضحايا  

مـرت   أو دُ  بالغة بأضرار    وقد أصيبت   منازهلم رأوا إمنا قد ، و )احتجازهمكدروع بشرية أو    
 علقـة احلوادث املت على ذكر عدد قليل من      البعثة  ستقتصر  لألغراض احلالية،   و. كامالً تدمرياً

  .نازلري املتدمب
بسري مرتبطاً  كان باملنازل الدمار الذي حلق ضرر أو القد يقال إن    يف بعض احلاالت،      -٩٩٢

 جمدي عبـد ربـه وجـاره،        ال مرت  فلقد ُدمر  .العمليات العسكرية ضد املقاتلني الفلسطينيني    
HS/08      مـرتل   فلسطينيني كانوا خيتبئون يف     مقاتلني  ثالثة  ضد معركة، على سبيل املثال، يف  
HS/08) ٥٠٧()انظر الفصل الرابع عشر(.  

__________ 

 امليزان، التقرير اإلحصائي بشأن القتلى واملمتلكات املدمَّرة علـى        : تشمل املعلومات الواردة التقارير التالية     ) ٥٠٦(
، مؤسسة الـضمري    ٢٠٠٩يونيه  /قوات االحتالل اإلسرائيلية خالل عملية الرصاص املصبوب، حزيران        يد
ئيلية تستهدف أبنيٍة مدنية وممتلكات ثقافية خالل هجومها علـى قطـاع             غزة، قوات االحتالل اإلسرا    -

، تقرير مقدَّم إىل البعثة من جانب شبكة احلقـوق يف الـسكن واألرض التابعـة                ٢٠٠٩مايو  /غزة، أيار 
استهداف املآوي وطاليب املآوي خالل عملية الرصاص املـصبوب يف          "لالئتالف الدويل للموئل، بعنوان     

مركز حقوق اإلسـكان وحـاالت      ، وتقرير مقدَّم إىل البعثة من       " العسكرية اإلسرائيلية  سياق املمارسات 
  .٤ و٣، الصفحتان ٢٠٠٩يونيه /، حزيراناإلخالء

تالحظ البعثة فقط وجود صلة وقائعية بني القتال وتدمري املرتلني، وال تستخلص استنتاجاً بـشأن مـا إذا                ) ٥٠٧(
  . مع اهلدف العسكري املنشودكان تدمري املرتلني املدنيني متناسباً أم ال
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ـ        أخرىيف حاالت كثرية    و  -٩٩٣ الفـصل   (ي، مثل قصف منازل حممود عبد ربه العجرم
الفصل ( أبو حليمة    عائلةو) انظر أعاله والفصل احلادي عشر    (صوافريي  العائلة  و) الرابع عشر 
  . أثناء تقدمهاائيليةسرلقوات الربية اإل ل يف املسار العام قائمةاملنازلكانت ، )احلادي عشر

 إىل ،بقـوة  تشري الوقائع اليت حتققت منها البعثة،      موعة ثالثة من احلاالت،   جميف  لكن    -٩٩٤
كـانون   ٦  ففـي  .القتالعمليات  ب أي صلة مباشرة      أن يكون هلا    دون مثة منازل ُدمرت  أن  
ـ  هاتف اتصاالًالسيد أبو عسكر    تلقى  ،   صباحاً ٤٥/١يف الساعة   ،  ٢٠٠٩يناير  /الثاين  مـن   اًي

 ألنـه سُيـستهدف   املرتل إخالء عائلته ه يتعني علىبلغه فيها بأن تالقوات املسلحة اإلسرائيلية    
يتواجد فيه   مرتل    ُدمر  موضع التنفيذ بعد بضع دقائق، عندما      وُوضع هذا التحذير  . غارة جوية ب

  ).رانظر الفصل العاش (قذيفة املمتدة، بواسطةبو عسكر أ أفراد أسرة من فرداً ٤٠حوايل 
، )الفصل احلادي عـشر   انظر  (ريا حجاج   وحر الديك، بعد قتل ماجدة      جيف قرية   و  -٩٩٥
طوال رشاشة على مرتل عائلة الصفدي      السلحة  األ نريانسرائيلية  هت القوات املسلحة اإل   وجَّ

 يطلقون النار علـى      الذين  اجلنود  وكان .٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٤  يوم فترة ما بعد ظهر   
ىل مدينة  إلفرار  ل الفاشلة   ا بعد حماولتهم  إليه  وقد جلأتا  حجاج والصفدي عائليت   ا قد رأو  املرتل
  أن  الديك يف اليوم التـايل، يبـدو       جحر قرية   مغادرة عائلة حجاج من      متكنت عندماو. غزة

،  بتاتاً  للسكن صاحل غري   ته السيد يوسف حجاج، وجعل     مرتل سرائيلية متركزت يف  القوات اإل 
شقيقه صاحل حجاج   بل أن   . أجرهتا إىل هناك  نفسها خالل زيارة     ب عثة الب حتققت منه  وهو ما 

  . األنقاض كومة من وَّل إىلمرتله حتإذ أن  ،كان أقل حظاً
 القوات  ما كانت  في ،لعمليات العسكرية ل األخريةحياء أخرى خالل األيام     أ وُدمرت  -٩٩٦

يرد  يف حادث    جلنود أيضاً،  دمَّر ا  على سبيل املثال،  و. سرائيلية تستعد لالنسحاب  املسلحة اإل 
 صاحب املصنع نازل  م شرق غزة،     يف إلنتاج األمسنت  أدناه، بعد حماولة هلدم مصنع       وصف به 
 يف املرتل ملـدة     اختبأ ، قد ة صاحب املصنع، السيد أبو جبَّ      وكان . يف املنطقة نفسها   واملوظفني

ـ  جااستهدف   مباشر   قصف  أنذرهم فجأة،و. فراد عائلته أيومني مع سبعة من       أن  رتلنب امل
، بيضاء راية ب وِّح يل غادر السيد أبو جبَّة املرتل بسرعة وهو      و. الرحيل وأن عليهم    سيدمَّراملرتل  

. دبابات واجلنود يف املنطقـة    الم يف طريقهم    ُهشاهدوا و و.  هبا  عائلته يف سيارة وانطلق    مجعو
ـ  قبل أن عدة ضربات   ب هدِِفاستوكان قد   . مرتهلم من جراء القصف   ومت تدمري    ، يف  رـ ُيدم

ل ـ عام ٥٥  مساكن  كما هدمت اجلّرافات   .ياج املصنع والس  نشآتمهدمت اجلّرافات   حني  
  . )٥٠٨(يف املصنع

. منازل السكنيةد للعلى اهلدم املتعمَّكما تشهد حالتان إضافيتان حققت فيهما البعثة      -٩٩٧
ه كان  لكن لة،فراد العائ أ من   ٢١  فيه تلرتل وائل السموين، الذي قُ    رار مب ـت أض ـفلقد حلق 
 جلنة الصليب األمحر الدوليـة  مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين و    ما أخرجت  عند صامداً ال يزال 

__________ 

  .مقابلة أجرهتا البعثة مع السيد عطا أبو جبَّة، صاحب مصنع إنتاج اإلمسنت ) ٥٠٨(
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عندما و). الفصل احلادي عشر   (٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٧ بعد ظهر يوم     اجلرحىالناجني  
. دَّماً بالكاملكان املرتل مه ،يناير/ كانون الثاين١٨ املنطقة يف إىلنقاذ  اإلفريقعائلة والعادت 

 الصور الفوتوغرافية اليت    ومن خالل  ، للمنطقة ا خالل زيارهت  البعثة بنفسه ا وعلى غرار ما رأته   
  كان نتيجةًحصل ما إىل أن تشري بقوةرتل  اهنار هبا املالطريقة اليتفإن طت يف ذلك اليوم،   التِق
ىل مـرتل   إالد عبد ربه    ، عندما عاد خ   الطريقة نفسها وب. قتالعمليات ال د وليس ل   متعمَّ دمهل

 بناته،  علىطالق النار   إ بعد   غادره عندما  املرتل سليماً  كانو( يف عزبة عبد ربه      أسرته املمتدة 
 مهـدَّم  انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية، وجد أنه        على أثر ) انظر الفصل احلادي عشر   

 البعثة إىل ما  انتباهخالد عبد ربه ولفت  . وارخرى يف اجل  األنازل  امل كما كانت حال  بالكامل،  
القـوات    أفيـد أن    وقـد   مرتل جاره،  ركام حتت   ميكن رؤيته يبدو أنه لغم مضاد للدبابات      

.  أرضـاً   املبىن املتحكَّم فيه الذي أسقط    راالنفجاإلحداث    استخدمته ة اإلسرائيلية ـاملسلح
  كـالً  إىل أن  ،ة بقو  هبا املباين،   اهنارت يتطريقة ال ال  تشري  وائل السموين،   مرتل كما يف حالة  و

 ومل خـرباء املتفجـرات،      على يد   للهدم عمداً   تعرَّضا جارهمرتل   خالد عبد ربه و    من مرتل 
، على حّد علمه،    سرائيلية خالد عبد ربه أن القوات املسلحة اإل        وأضاف . أثناء القتال  يتضررا

  .  من غزةاهبا انسحمن قبل فترة وجيزة دمَّرت مرتله

  ن الوقائعاملستخلصة م ستنتاجاتاال  -١  
 الـيت    يف عدد من احلاالت     أنه ،جتمعت لديها  اليت   على أساس الوقائع   تستنتج البعثة،   -٩٩٨

 املنـازل الـسكنية      علـى  سرائيلية هجمات مباشرة   القوات املسلحة اإل   حققت فيها، شنَّت  
 سائدة  اليت كانت الظروفبشأنعلى الرغم من أن البعثة ال متلك معلومات كاملة و. دمَّرهتاو
حجـاج  عائالت   منازل    ُدمرت  السموين وعزبة عبد ربه عندما      وحيّ ر الديك ح قرية ج  يف
بعيـداً   إىل أن املنازل ُدمرت تشري بقوة يت متلكهااملعلومات الفإن السموين وخالد عبد ربه،     و

نازل، من ناحيـة    ومل تكن هذه امل   .  اجلماعات املسلحة الفلسطينية   عمليات قتال ضد  أي  عن  
 هذه اهلجمات األسر املمتدة      وقد حرمت  . العمل العسكري  إىل فعال   سهامإ أي   دمتقأخرى،  

  .اجزء كبري من ممتلكاهتمن  تعيش هناك من املأوى و كانتاليت
قصف مكثف يف   ول ،من اجلو  لقصف   يف حاالت أخرى، تعرضت األحياء السكنية     و  -٩٩٩

 اليت  وقائع أن ال  ورغم،  يف هذه احلاالت  و.  على ما يبدو   سرائيليةسياق تقدم القوات الربية اإل    
يف وجود   تشك ا بشكل مباشر، فإهن   قد استهِدفت  البعثة ال توحي بأن املنازل السكنية        مجعتها
  .قصفُيراد حتقيقها من وراء ال أهداف عسكرية أي

ـ ستنتاجات اليت استخلصتها البعثة مـن الوقـائع وال         اال تأكيد  -٢   واسـع النطـاق    ال ابعط
  نازلامل لتدمري
 يف غزة خالل العمليـات  الذين كانوا منتشرينسرائيليني  هادات اجلنود اإل   ش تعزز  -١٠٠٠

 .الذين أجرت معهم مقابالت   شهود  ال من   استمعت إليه نفسها و ب البعثة   هشاهدتما  العسكرية  
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 Breaking the (" الـصمت  جـدار كسر"  منظمة العديد من اجلنود الذين قابلتهموقد تكلم

Silence(   املنـهجي واملتعمـد   التدمري  "عن   و ،ملنازلاتدمري  لسبوق  املنطاق غري   ال عن")٥٠٩( .
 .من تدمري املنازل الـسكنية     أنواع    ثالثة  بني ثالث مراحل أو    متيِّزشهادات اجلنود   يبدو أن   و
 أثنـاء تقـدمها   سـرائيلية    بني القوات اإل   يلقتال الفعل ل العرضي نتيجة ، هناك الدمار    أوالًف

ق  تطلَ  كانت  املواقع اليت  إىل بتوجيه النريان سرائيلية  وات اإل  الق قيامواملقاتلني الفلسطينيني، أو ل   
هو و ،"العملياتيةسباب  األ" بسمى   ما يُ  بدافع، هناك تدمري املنازل     ثانياًو .)٥١٠(منها الصواريخ 

ـ  كان   اليت  أو ، النار على اجلنود اإلسرائيليني    أُطلق منها التدمري املتعمد للمنازل اليت      شتبه يف  ُي
الـضرورة  " كما تشمل    .)٥١١( لتخزين األسلحة  أو تستخَدم  اًنفاقأ أهنا حتوي أو  أهنا مفخخة،   

ميـزة  " ب تتسملقوات املسلحة اإلسرائيلية، أو   أمام ا  الرؤية   تعوق اليت تدمري املنازل    "عملياتيةال
 حباجـة   ملـست و. هدِّموا املنازل ويف حال وجود أي شك،      " .)٥١٢( بالنسبة إليها  "ستراتيجيةا
  .)٥١٣( لقواتهالقادة أحدكانت تعليمات تلك ، "أردمت القيام بذلك تأكيد أي شيء، إذال

 "العملياتيـة الـضرورات   " ب  مرتبطـة  نازلاملرحلة الثالثة من تدمري امل    ومل تكن     -١٠٠١
لقوات املسلحة  النسحاب ا  "اليوم التايل " بالنظر إىل  وإمنا كانت . لعمليات العسكرية اجلارية  ل
  : إسرائيلير جنديوحبسب ما ذك. سرائيلية من غزةاإل
  

__________ 

يف مرحلة معينة، بـدأت     ": ويتذكَّر أحد اجلنود قائالً   . ١٠١ و ٦٩ و ٦٦ و ٥٩، ص   ... شهادات اجلنود  ) ٥٠٩(
 يف البداية، تصل إىل هناك وتـرى  .وكان األمر مذهالً.  بتدمري املناطق تدمرياً تاماً D-9اجلّرافات من طراز    

وبعد مرور أسبوع، بعد التدمري الكامل، ترى األفق أمامك، أفق يكـاد يفـضي إىل               . الكثري من املنازل  
  ."لقد هدموا، ببساطة، مجيع املنازل لكي ال يعود لإلرهابيني أي مكان آخر خيتبئون فيه. البحر

، حياول مركز القدس للشؤون العامة أن يربهن أن         "...البعد اخلفي إلصابات الفلسطينيني يف احلرب       "  يف ) ٥١٠(
املنازل الفلسطينية كانت تتعرض للهدم أيضاً عندما كانت اجلماعات املسلحة الفلسطينية تشّن هجمـات         

ويعزز هذا القول تقـارير عـن حـوادث         . على منازل يف غزة تتمركز فيها القوات املسلحة اإلسرائيلية        
 ٩ية للجماعات املسلحة الفلسطينية، كالتقرير التايل الذي يشري إىل مـساء            ُجمعت عرب املواقع اإللكترون   

أُطلقت ثالث قنابل صاروخية ورشاشات على مرتل متركز فيه جنود جيش           ": ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
  ).١٢الصفحة  ("الدفاع اإلسرائيلي يف منطقة عزبة عبد ربه يف القطاع الشرقي من جباليا

تعلـم  . أحياناً، تعلم أن املرتل خالٍ    " (٦١ و ٥٩ و ٥٦ و ٤٤ و ٣٥ و ٢٦ الصفحات   ،...شهادات اجلنود    ) ٥١١(
لقد هـدمنا مـرتالً   . فإذا كان املرتل يعطِّل خط دفاعك، هتدمه بواسطة دبابة أو جرافة   . على حد علمك  

 ٦٦، وصـفحة    )"مؤلفاً من مثانية طوابق، وكانت التعليمات أال ندخل أي مرتل ألنه قد يكون مفخخاً             
وهذا التدمري التام تعبري ملطَّف للتـدمري       . ندمِّر تدمرياً كامالً أكرب جزء ممكن من املنطقة        علينا أن كان  "(

وكان اهلدف من التدمري ضمان ميزة السيطرة التامة علـى          . املتعمَّد، املنهجي، الذي يتيح الرؤية الكاملة     
ماً، حبيث ال يتمكن أحد من أن خيبِّـئ         ران وجمال الرؤية، لرؤية ما كان حيدث عرب أحناء املنطقة متا          ـالني

  )."شيئاً عنا
  .١٠١ و١٠٠ و٦١ و١٢املرجع نفسه، الصفحات  ) ٥١٢(
  .٥٦املرجع نفسه، الصفحة  ) ٥١٣(
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 ].لالنسحاب ["اليوم التايل "من أجل     جيب أن ُتهدم   نازلم كن هنا إمث قيل لنا    ... 
 لفتـرة   سنذهب إىل هناك   أننا   ، وبوضوح، على فكرة    يف الواقع  ينطوي واليوم التايل 

لكنها ليـست   .  أيضاً بضعة أشهر أو   قد تستغرق أسبوعاً واحداً    زمن،حمدودة من ال  
لذلك القول   دافعوكان ال .  عليه ي ما ه  يد حتد علماً أنه مل جيرِ    ،زمنمن ال أطول  فترة  
.  اجلرف وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي    .  فيما خيصنا  "معقَّمة"أصبحت   املنطقة إن
إذ ، ورؤية جيدة للمراقبة،      كانت لدينا قدرة جيدة على إطالق النار       بهذه الطريقة ف

بفعالية  من املنطقة،     كبري جداً   نسيطر على جزء   وكناميكننا أن نرى أي شيء،      كان  
 ،من الناحية العملية  و. ]لالنسحاب[من أجل اليوم التايل     دم  اهلهذا هو معىن    . كربى

 ذنبـه ،   مبا كان جيـري    بأي شكل من األشكال   ال عالقة له     مرتل   تدمريهذا يعين   
  .)٥١٤( أنه يقع على قمة تل يف قطاع غزةالوحيد

  بناًء على طلب   يونوساتوفرها برنامج    اليت   لاملرسلة من السوات  صور  ال وتتمشى  -١٠٠٢
 الـضرر /الدمار يف املائة من    ٦٥، على سبيل املثال، أن      هي ُتظهر ف. البعثة مع شهادات اجلنود   

 كـانون   ١٨ و ١١ بـني     ما  الضربات اجلوية يف الفترة    تسببت به املباين يف رفح    ب الذي حلق 
) شرق غزة (الضرر يف عزبة عبد ربه      /ار يف املائة من الدم    ٥٤، وقع   وخبالف ذلك . يناير/الثاين
  .)٥١٥( يف املدينةتقدمسرائيلية ت القوات اإلفيما كانت يناير/ كانون الثاين١٠ و٦بني 

حـي   تدمري املباين يف حـي الـسموين و        بشأنيونوسات  برنامج   تقارير   وتبيِّن  -١٠٠٣
ل املدنيني ومبـاٍن    بوجه خاص من تدمري باألسلحة الثقيلة ملناز       عانتا مها منطقتان العطاطرة، و 

القـوات املـسلحة    وجـود   مرت خالل األيام الثالثة األخرية من        دُ  املباين ، أن معظم  أخرى
 أو   مبىن أصيبت بأضرار جـسيمة     ١١٤من أصل   و السموين،    حي فيف. رض غزة أاإلسرائيلية على   

كانون  ١٠ و ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٢٧ بني    ما  يف الفترة  منها ٦٠ ُدمر،  بدمار كامل 
 فقـط   مباٍن٤  وُدمرت،) الغزو الربيخالل تقدم وويةأي يف املرحلة اجل    (٢٠٠٩يناير  /الثاين
 .)٥١٦(٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٩ و ١٦  مبىن بني  ٥٠و،  يناير/كانون الثاين  ١٦ و ١٠بني  

مبىن أصيبت بأضرار جسيمة أو بـدمار        ٩٤من أصل   و يف حي العطاطرة،     ويف موازاة ذلك،  
 /كانون الثاين  ١٠ و ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٢٧بني  ما   يف الفترة    امنه ٣٦ ُدمر،  كامل
يف   مـبىن  ٥٢ و ،يناير/ كانون الثاين  ١٦ و ١٠بني  ما   يف الفترة     مباٍن فقط  ٦، و ٢٠٠٩يناير  

  .)٥١٧(٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩ و١٦بني الفترة ما 

__________ 

  .٦٩، انظر أيضاً الصفحة ٦٦املرجع نفسه، الصفحة  ) ٥١٤(
  . وما بعدها١٤، الصفحة يونوساتوفرها  اليت املرسلة من السواتلصور ال ) ٥١٥(
  .١٧تقرير يونوسات، الصفحة  ) ٥١٦(
  .٢١ و٢٠ نفسه، الصفحتان املرجع ) ٥١٧(
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ري واسـع النطـاق     تدماليت اتسمت ب  وىل   املرحلة األ  ه بعد نأرقام   هذه األ  وتؤكد  -١٠٠٤
 ناطق، كانت هنـاك   سرائيلية يف هذه امل   لقوات اإل لتقدم ا  "العملياتيةضرورة  ال"بدافع   نازلللم

يام الثالثة لكن خالل األ.  املتفجراتومهندسيسرائيلية لجرافات اإلل النسيب "اهلدوء"فترة من   
وشيك، موجة أخـرى    ال اانسحاهبب منها    إدراكاً  بدأت القوات املسلحة اإلسرائيلية،    ،خريةاأل

  .)٥١٨(املدنيةمن التدمري املنهجي للمباين 

   القانونيةاالستنتاجات  -٣  
 أن منازل عـائالت صـاحل       ، منها ققت الوقائع اليت حت   تستنتج البعثة، انطالقاً من     -١٠٠٥

هلجمات مباشرة ت  تعرض، وحممد فؤاد أبو عسكر ،خالد عبد ربه  ووائل السموين،   وحجاج،  
 ظـاهر  هتديد أي متثل فلم تكن هذه املنازل  . لذي ال شك فيه هلذه املنازل     الطابع املدين ا   رغم

هذه اهلجمات مبدأ التمييز يف القانون      وقد انتهكت   .  القوات املسلحة اإلسرائيلية   بالنسبة إىل 
  . من الربوتوكول اإلضايف األول٥٢ن يف املادة اإلنساين الدويل العريف كما هو مدوَّ

 تدمري هذه املنازل من شهادات اجلنـود        عن  البعثة هاتئع اليت مجع   الوقا إىلالنظر  وب  -١٠٠٦
 أن سلوك القوات املـسلحة اإلسـرائيلية يف هـذه           تستنتج البعثة يونوسات،  برنامج  وتقرير  

ضرورات حربيـة    تربره    ال  على حنو  ممتلكاتللتدمري  "خمالفة جسيمة ومبثابة     ُيعترباحلاالت  
 مـن اتفاقيـة     ١٤٧مبوجـب املـادة     ،  "تعـسفية  غري مشروعة و   بطريقة وعلى نطاق كبري  

  .الرابعة جنيف
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ١١ املادة   وتطلب  -١٠٠٧

سرته، أل و ه ل كاٍف يف مستوى معيشي     شخص حبق كل    تقّر" أن    الدول األطراف  إىلوالثقافية  
، أن  الوقائع اليت حتققـت منـها      من    وتستنتج البعثة  ."املأوى... يوفر ما يفي حباجتهم من      

  .الالئق  من السكنألسر املعنيةا ما يفي حباجةسرائيلية انتهكت احلق يف القوات املسلحة اإل

  هداف االقتصادية واهلياكل األساسيةحتليل منط التدمري الواسع النطاق لأل  -هاء  
الحتـاد العـام     البعثة مقابلة مع السيد عمرو محد، نائب األمني العـام ل           أجرت  -١٠٠٨

لنيـة  للصناعات الفلسطينية، يف ثالث مناسبات منفصلة، مبا يف ذلك جلسات االستماع الع           
 يف صيد األمسـاك،     الناشطنيعدد من رجال األعمال      ب  اجتمعت البعثة   كما . يف غزة  املعقودة

 إنتـاج و،  مسنـت واأل) اخلرسانة( باطون ال  وتعبئة  إنتاج يشمل، مبا   بناءوزراعة الفراولة، وال  
يف حـني أن    و.  وتربية املاشية والتربيد   ، السيارات  وإصالح  واملشروبات، وميكانيكا  غذيةاأل

__________ 

تالحظ البعثة أخرياً أن شبكة احلقوق يف السكن واألرض التابعة لالئتالف الـدويل للموئـل تـوفر يف                   ) ٥١٨(
تقريرها الرمسي عرضاً تارخيياً مفصالً عن ممارسات اجليش اإلسرائيلي املتمثلة يف استهداف منازل املدنيني              

 ٢٠٠٨ديسمرب  /العملية العسكرية يف غزة يف كانون األول      وتشريد السكان، مما يوحي بنمط ال تتفّرد به         
  ."ثابت عرب الزمن واحلدود"، وإمنا بنمط ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين-
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  الـيت فرضـتها   على تأثري القيـود  كانت تركز  لبعثةل يت توفرت  من املعلومات ال   جزءاً كبرياً 
فلقد ،  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ٢٧ قبل    من الزمن  سرائيل على قطاع غزة لفترة طويلة     إ

سرائيلية عمليات العسكرية اإل  ـ اهلجمات خالل ال   تأثري بشأنمعلومات هامة    توفرت كذلك 
  .يف غزة
مـرت خـالل العمليـات    ُدقـد     مصنعاً ٣٢٤ السيد عمرو محد إىل أن       وأشار  -١٠٠٩

الحتـاد العـام    ا  ويشري . عمل  وظيفة ٤٠ ٠٠٠ مما ترتب عليه فقدان    ،العسكرية اإلسرائيلية 
فصل عن تأثري األنشطة العسكرية اإلسرائيلية إىل أن        امل خلطيا هيف تقرير  للصناعات الفلسطينية 

من و.  يف جنوب غزة   ٢٠ يف مشال غزة و    ١٠١مرت يف مدينة غزة، و     ومصنع دُ  ةشرك ٢٠٠
 املعـادن   مرتبطاً بقطـاع   منها يف املائة    ٣٠ ما يقرب من      كان ،اً متضرر مبًىن ٣٢٤جمموع  

 القطاعـات   أمـا .شركات األثاثب املائة  يف١٦و، البناءب يف املائة  ٢٠واهلندسة، وأكثر من    
، وخياطـة املنـسوجات   غذيـة،    واأل ،ومينوماألل: فهي خسائر كبرية    اليت تكبَّدت األخرى  

 والـورق والكرتـون،     ،والبالستيك واملطاط ،   ومستحضرات التجميل  واألسلحة الكيميائية 
  .كلياًمر  ُدها االحتاد أن أكثر من نصفوأعلن. واحلرف اليدوية

  أكـرب  اليت تتطلب تلك  ، و  يف قطاع غزة   أهم الصناعات "  على أن  شدد االحتاد و  -١٠١٠
الـيت   ٣٢٤ل  ا  من املبـاين    مبىن أحد عشر وكان  . )٥١٩("كثر تضرراً ستثمارات، كانت األ  الا

اخلسائر بلغ حجم    و ، الغذائية اتالصناعب القوات املسلحة اإلسرائيلية مرتبطة      تعرضت لقصف 
، أي أكثر من ثلـث       من دوالرات الواليات املتحدة    والر مليون د  ٣٧حنو  النامجة عن ذلك    

قـد   قطاع البناء    أنيف حني   و،  يف موازاة ذلك  و.  اخلسائر اليت حلقت بالقطاع الصناعي     جممل
 يف املائـة    ٣٠ أقل بقليل من   فهذا ميثل ،  ٣٢٤  البالغ عددها   من الضربات  ضربة ٦٩ لتعرض  

 ٣٢٤ل  ا  املبـاين  قصف اخلسائر النامجة عن     ويشري التقرير إىل أن غالبية    . ضرارمن جمموع األ  
  .انفسهاملباين ب يرتبطربع ال عن ، يف حني أن ما يزيد قليالً) يف املائة٥٠( اآلالت بكلفة ترتبط
 عن التقرير الذي أعـده       البعثة أن املعلومات اليت قدمها السيد محد، فضالً        وترى  -١٠١١

 وأعربت ناقشت البعثةوقد . يةوثوقاملصداقية وبامل يتسماناالحتاد العام للصناعات الفلسطينية،  
 بدعم من مؤسسة كـونراد      صدرالتقرير الذي    منهجية املستخدمة يف إعداد   لل عن ارتياحها 

 تعرضت مبانيهم للقصف أو التدمري     البعثة أن شهادة رجال األعمال الذين        ترىكما  . ديناورأ
يت قدمها السيد محد واالحتاد العـام        املعلومات ال  تعززسرائيلية   القوات املسلحة اإل   جانبمن  

  .للصناعات الفلسطينية

  

  
__________ 

  .الحتاد العام للصناعات الفلسطينية من تقرير ا١٤الصفحة  ) ٥١٩(
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   البناءقطاع  -١  
 تدمريبعلنية  ال  االستماع جلسةيف   السيد محد    يتعلق أحد احلوادث اليت أشار إليها       -١٠١٢

، الـسيد   صاحب املصنع  مع   ةالبعثة مقابل كما أجرت   . مسنت يف غزة   األ املصنع الوحيد لتعبئة  
 بقصفسرائيلية   األحداث، بدأت القوات املسلحة اإل     عادة سرد  إل قاًوفو. )٥٢٠(عطا أبو جبة  

 ، وكانت  القوات الربية  ، دخلت يف وقت الحق  و. ُملحقة أضراراً كربى فيه   صنع من اجلو،    امل
 واستخدمت األلغام واملتفجرات لتدمري الصومعة اليت كانت حتتوي         ،رافات ودبابات جب هَّزةجم

 خط التـصنيع  ليكوبتر صواريخ لتدمري    اهلت طائرات   أطلقو. مسنت طن من األ   ٤ ٠٠٠على  
. خدمت اجلرافات لتدمري جدران املصنع    اسُتو. مسنتأل يف حاويات ا   اً ثقوب أحدثتالرئيسي و 

ـ  عدد من إىل البعثة  وحتدثت.على مدى أربعة أياموتواَصل التدمري املنهجي للمصنع   شهود ال
من بـني   و.  ما ُروي يتسم باملوثوقية    أن عترب وت تأكيد هذه األحداث،  قادرين على   الخرين  اآل

  قد نتجت مباشرة   د أن جوانب معينة من الدمار     د املوقع وأكَّ  دين تفقَّ مهندس  مهؤالء الشهود   
وكانـت الـصومعة    . ، ومل يكن ممكناً أن حتدث لوال ذلك       وضع متفجرات داخل املبىن   عن  
  . األعمدة الداعمةرات على املتفجولذلك جرى تثبيت اهلجمات اجلوية، تدمَّر متاماً خالل  مل

مسنت يف  نتج األ ُي وكان.  غزة  البناء يف   من قطاع  هاماً جزءاًيشكل   املصنع   وكان  -١٠١٣
  من دوالرات الواليات املتحـدة      دوالراً ١٥ ه قدر ويدّر رحباً   طن يومياً  ٢٠٠ يبيعأكياس، و 

ُدمر أيـضاً   عاله،  كر أ كما ذُ و.  مليون دوالر  ١٢وايل  حب الشركة    وتقدَّر قيمة  .للطن الواحد 
  . الصواريخبنريان صنعصاحب املمرتل 
من رجال األعمال احلائزين على      ١٠٠واحداً بني أقل من      ويعدُّ صاحب املصنع    -١٠١٤

 خالل املرحلة   ُيدمروتالحظ البعثة أن املصنع مل      . سرائيلإ صادرة عن  ال "بطاقة رجل األعمال  "
 على مدى عدة أيام يف  بفعل اجلهود املتضافرة   ُحوِّل على حنو منهجي إىل أنقاض      هلكن،  ويةاجل

  .هناية العمليات العسكرية
  مما يبدو استراتيجية مدروسة للغايةاً السيد عطا أبو جبة جزء مصنع تدمري   ويشكل  -١٠١٥
 االحتاد العام للصناعات الفلسطينية تفاصيل       كما يوفر  . البناء قطاع استهدافيف  تتمثل   كانت
 هذه املـصانع قـد      كانتو.  اجلاهز باطون لل يدةبو ع أ ملصانع   كليال التدمري املنهجي و   بشأن

 ٨٥ل  ـثا مي ـمم دمرت،   نعاً للباطون  مص ٢٧من أصل     مصنعاً ١٩وأفيد أن   . ١٩٩٣ عام   تأسَّست
  . اإلنتاجيةطاقةيف املائة من ال

 ختـضع فيـه   يف سياق   ) اخلرسانة( باطون القدرة على إنتاج وتوريد ال     وتكتسي  -١٠١٦
 ضـرورة   إمنـا  و  فحسب،  ليس أمهية اقتصادية    الكلية، خلارجية لسيطرة إسرائيل  اإلمدادات ا 

 احلصول على أماكن إقامة    ن السكا  استطاع حىت لو و.  لتلبية احلاجة األساسية للمأوى    يةإنسان

__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧مقابلة البعثة مع السيد عطا أبو جبة، غزة،  ) ٥٢٠(
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ضـرار  األصـالح   إالقدرة على   تبقى  م املمتدة،   ره مع أسَ  مساكن ضيقة  يف   العيشمؤقتة أو   
 وحـىت يف    .حمدودة للغاية   داخلياً ج منتَ يف ظل عدم توفر باطون      اليت حلقت باملباين   اجلسيمة

  . فهو أغلى مثناً بكثري من الباطون املنَتج حملياً، حال السماح بإدخال الباطون من اخلارج
وما يؤكد  .  ما يبدو أي سبب أو مربر عسكري لتدمري املصنع         مل يكن هناك على     -١٠١٧

  حيازهتم  من خالل  م واالعتراف هب  صحاب املصنع  أل طويلالتجاري ال تاريخ   ال هذا االستنتاج 
  .ل األعمالابطاقات رجل

  ئية الغذااتصناعالتدمري ما تبقى من   -٢  
 جممـل  القوات املسلحة اإلسرائيلية أكثر من ثلث        لقد دمَّرت ،  أفيدكما سبق أن      -١٠١٨

 حمـافظ منطقـة   شـهادة  على سبيل املثـال       ومنها  شهادات أخرى،   وتشري .مصانع البيض 
  كـبرياً  ، إىل أن جزءاً   الدواجن اليت متلكها شقيقته    تدمري مزارع    أفاد عن الذي   )٥٢١(العطاطرة

  . على ما يبدو منهجيبشكلو  عمداًُدمر قد الدواجن تربية صناعةمن 
 كانـت جمموعـة الواديـة     و. ة الوادي  جمموعة مصانع  تدمري  البعثة أيضاً  وتالحظ  -١٠١٩
ج جمموعة متنوعة من     وتنتِ ،١٩٥٤ منذ عام    اجملالوتنشط يف هذا    ،  شخصا١٧٠ً حنو   تستخدم

  .)٥٢٢(خسائرهاو  ألنشطتها مفصالً وصفاً للبعثة الوادية.د قدَّمو. املواد الغذائية واملشروبات
 الدقيق ومـزارع    حنةمباين مط ومل جتد البعثة أي سبب حيملها على االعتقاد بأن            -١٠٢٠
 بأي شكل مـن    هاتستخدم ألغراض جتعل  كانت  ُدمرت   ومصانع جتهيز األغذية اليت      الدواجن

  . عسكريةاًاألشكال أهداف
 للصوبات اً كبري اً دمار رتظهِ ملتقطة بواسطة السواتل      صوراً ت البعثة  استعرض كما  -١٠٢١

ـ  مساحة الصوبات املهدَّمة  ر  قدَّت،   وبشكل إمجايل  .)٥٢٣(يف مجيع أحناء غزة     ٣٠أكثر مـن    ب
ووجـدت  . يف مشال غزة  ات   هكتار ٩,٥و   غزة    يف مدينة  اً هكتار ١١,٢  فلقد ُدمر  ؛هكتاراً

ـ  للصوبات مل يكن قابالً للتربيـر      ع النطاق واملنهجي  ـ التدمري الواس  البعثة أن  أي هـدف   ب
  .عسكري حمتمل

  منشآت املياهتدمري   -٣  
 . من احلاالتاً حمدوداًلبعثة عددحلَّلت ا ، ومعاجلة املياهتزويديف ما يتعلق بو، أخرياً  -١٠٢٢

 كما حتـدثت . منر مياهالشيخ عجلني وآبارحمطة لضربات على ل فصَّل نوعاً ما  وقدِّم وصف م  
 عن تقرير تقييم األضرار الصادر عن  السيد منذر شبالق، الذي كان مسؤوالً إىل البعثة مطوالً 
__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣حممد حسني العطار، حمافظ منطقة العطاطرة، مقابلة أجرهتا البعثة مع  ) ٥٢١(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣ياسر الوادية، . مقابلة أجرهتا البعثة مع د ) ٥٢٢(
  .، انظر أيضاً الفصل السابع عشر٢٧-٢٣تقرير يونوسات، الصفحات  ) ٥٢٣(
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 أهنـا  يبـدو  يـاه التقرير إىل أن مجيع أنواع منشآت امل     يشري و .مرفق مياه البلديات الساحلية   
 يف بعض املناطق،    باألخص أنه  يالحظ   هالل العمليات اإلسرائيلية، لكن   ىل حد ما خ   إتضررت  
جنوب رفـح   و حي الزيتون جزء من   يف  بيت حانون، و  و،  وجباليا بيت الهيا،     يف وال سيما 
أخرى رافق  م و ياه املستعملة  التحتية للمياه وامل   لبىن املباين وا  ، ُدمرت شرق الواقعة إىل ال   والقرى
تطلـب  ي قـد  لبىن حتتية كاملة للمياه واملياه املستعملة مماهذه املناطق حتتاج  و".  كامالً تدمرياً

  .)٥٢٤(" يف املنطقة اجلدد السكانعلى أساس وجودشبكات  الإعادة تصميم
 ، فإن أسـوأ اآلثـار     من اآلبار   عدد رغم قصف  السيد منذر شبالق أنه      والحظ  -١٠٢٣

واسـتمعت  .  الصرف الصحي  حطات معاجلة املياه وأنابيب   مبألضرار اليت حلقت    جنمت عن ا  
ـ   عمليات القصف عدد من التقارير اليت أشارت إىل أن        إىل  البعثة    واألنابيـب   صانع على امل

  .اإلمداد باملياهو نظام الصرف الصحيعلى   كبرياً ضغطاًفرضتزانات اخلواآلبار و
 على أسطح املبـاين قـد       لمياهل ات خزان ٥ ٧٠٨السلطة الفلسطينية بأن    وتقول    -١٠٢٤
 الـيت  ٤ ٠٣٦ل عدد اخلزانات اليت كانت قائمة على أسطح املنازل ا         يتَّضح ، ولكن مل  ُدمرت

  .أعلنت السلطة الفلسطينية أهنا ُدمرت
ووجدت البعثة أن استهداف املنشآت املتصلة باملياه غري قابل للتربير بأي هـدف               -١٠٢٥

  .عسكري حمتمل

  ستنتاجاتالا  -٤  
 لـدى  سياسة متعمدة ومنهجيـة      وجودالبعثة إىل    وقائع اليت حتققت منها    ال تشري  -١٠٢٦

يف عـدد مـن     و. يـاه القوات املسلحة اإلسرائيلية الستهداف املواقع الصناعية ومنشآت امل       
  اجلنود اإلسرائيليون وصـفاً    دَّم، ق "كسر جدار الصمت  " أديل هبا إىل منظمة   الشهادات اليت   

 أعمـال الـبىن   " هو فبتعبري ملطَّ عينة  ما أشري إليه يف مرحلة م       ُنفذ فيها   للطريقة اليت  مفصالً
 بكـثري مـن   نود  وأكَّد اجل . نهجياملتدمري  لتنفيذ ال  اجلرافات   وُروي بالتفصيل نشر  . "التحتية
  .)٥٢٥(اليت أدىل هبا شهود للبعثة املعلومات لالتفصي

__________ 

  .٨، الصفحة "...تقرير تقييم األضرار " ) ٥٢٤(
، ٤٤ وتدمري البـساتني، الـصفحة       "أعمال البىن التحتية  "أن   بش ١٧، الشهادة   ...شهادات اجلنود   انظر   ) ٥٢٥(

، D-9 بشأن ممارسة اجلرافات املدرَّعـة       ٤٦جتدر اإلشارة أيضاً إىل الشهادة      . ٦٦، الصفحة   ٢٩والشهادة  
). ١٠٠الـصفحة   (اليت كانت تعمل بفعالية على مدار الساعة، وتقوم بتدمري البساتني على نطاق واسع              

 أي  -] لالنـسحاب  ["اليـوم التـايل   "ة مسألة أثريت يف مناسبات عدة وهي فكرة         وتالحظ البعثة أن مث   
الظروف اليت ستواجه إسرائيل بعد االنتهاء من العمليات العسكرية على صـعيد التـصدي للـهجمات                

وحىت وإن كان ممكناً النظر إىل ذلك كهدف عسكري اسـتراتيجي علـى األمـد               . املستقبلية من غزة  
ال يلّبي وهو املعيار املناسب للميزة العـسكرية         و. هلدف الشرعي يف هذه الظروف    األطول، فهو ليس با   
و ال يلّبي أيضاً معيار الضرورة العسكرية املـشار إليهـا يف أحكـام املخالفـات      . حتقيقاً ألهداف معينة  

  .عشر انظر كذلك الفصل السادس. اجلسيمة
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ـ      ترى البعثة إىل الفصل السابع عشر، حيث        وتشري  -١٠٢٧  صناعة أن التدمري املنـهجي ل
زء جل التناسبيةغري  و تدمري الشاملة سياسة ال ب بناء كان متصالً   ال قطاعت املياه و  األغذية وخدما 

  .كبري من البين التحتية يف غزة

  عامةالقانونية ال االستنتاجات  -٥  
.  أعاله واردة ال وادث فيما يتعلق بكل من احل     مفصلة إىل استنتاجات  البعثة   توصَّلت  -١٠٢٨
التحتية يف غزة خالل    البىن   و ياه وامل غذية األ  مرافق ة على طبيعة اهلجمات املنهجي  إىل    نظراً لكن

 مسؤولية الدولـة    مسألة الضوء على    إلقاء أنه من املهم     رى البعثة أيضاً  تالعمليات العسكرية،   
  . غري املشروعة دولياً املرتكَبة األفعالما خيص في القانونيةسرائيلإومسؤولية 
 إال أن للجدل يف قانون مسؤولية الدولـة،        ة مثري  مسألة يف حني أن عنصر اخلطأ    و  -١٠٢٩
مقصودين  النتيجة الفعل و  ، كان  أعاله يت ورد وصف هبا    أنه يف مجيع احلاالت ال      تستنتج البعثة

  .على السواء
أعماهلا خـالل   بعدد من الواجبات فيما يتعلق       احترام   سرائيلإ  يتعني على  وكان  -١٠٣٠

 من الربوتوكول ٥٢ام العام الوارد يف املادة      االلتز تشمل هذه الواجبات  و. العمليات العسكرية 
 املـواد  محايـة    ء، وكفالـة   ألي اعتدا  األعيان املدنية هدفاً  عدم جعل    بكفالةاإلضايف األول   

فإن القواعـد العرفيـة     ،   ذلك وعالوة على . الضرورية لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة      
 الـدول   تقتضي من توكول اإلضايف األول    من الربو ) ٢(٥٤للقانون الدويل الواردة يف املادة      

  . الضرورية لبقاء السكان على قيد احلياةاملوادتدمري عدم 
ـ . التدمري هدفحتقيق  تصميماً مبيتاً على    سرائيل  إ وقد أظهرت   -١٠٣١ ، بالتـايل،   يوه

  .اجبات احملددة أعالهالو ارتكبتها، خماِلفةً بذلك اليت مسؤولة عن األفعال غري املشروعة دولياً

  استخدام املدنيني الفلسطينيني كدروع بشرية -رابع عشر 
تلقت البعثة معلومات تزعم بأن القوات اإلسرائيلية استخدمت رجاال فلسطينيني            -١٠٣٢

ويـزعم أن الفلـسطينيني     . كدروع بشرية أثناء قيامها بتفتيش منازل يف منطقتني مشال غزة         
دخول اجلنود، ويف حالة واحدة، بدال من       أجربوا على دخول املنازل حتت هتديد السالح قبل         

وقد وقع أحد احلوادث يف حي عزبة عبد ربه      حاالت  وقامت البعثة بالتحقيق يف أربع      . اجلنود
. وآخر يف حي السالم، الواقعني إىل الشرق من جباليا، على مقربة من احلدود مع إسـرائيل               

ارت البعثة كال من املواقـع      وقد ز . ووقع حادثان يف حي اإلسراء إىل الغرب من بيت الهيا         
 .وخلصت البعثة يف كل حالة إىل أن املزاعم صحيحة. وأجرت مقابالت مع عدد من الشهود
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 جمدي عبد ربهحالة   -ألف   

وأجرت البعثة مقابلـة مـع      . الةزارت البعثة عزبة عبد ربه للتحقيق يف هذه احل          -١٠٣٣
حتت القسم  ا على شهادتني    وحصلت أيض . )٥٢٧(وعدد من جريانه   )٥٢٦(جمدي عبد ربه   السيد

 .أدىل هبما جمدي عبد ربه أمام منظمتني غري حكوميتني

وجمدي عبد ربه رجل كان يف التاسعة والثالثني من العمر وقت وقوع احلادث،                -١٠٣٤
ويعمل ضابطا  ا، شهر١٤ عاما و١٦وهو متزوج وأب خلمسة أطفال تتراوح أعمارهم بني 

وكان يعيش مع عائلته يف مرتل يقع علـى الـشارع           . لالستخبارات يف السلطة الفلسطينية   
الرئيسي من عزبة عبد ربه املسمى بشارع القدس، ويشار إليه عامة يف هذا احلي باسم شارع            

ويقع مـرتل عائلـة   . وكان مرتل عائلته يقع إىل جانب مسجد صالح الدين       . عزبة عبد ربه  
 متر إىل الشرق    ٥٠٠قل عن   ت مسافةعلى  ) نظر الفصل احلادي عشر   ا(خالد وكوثر عبد ربه     

 .من مرتل عائلة جمدي عبد ربه

كي جمدي عبد ربه أنه مسع طرقات مدوية على البـاب اخلـارجي ملرتلـه     ـوحي  -١٠٣٥
وسأل من الطارق فأجابه أحدهم . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٥ تقريبا من يوم  ٣٠/٩الساعة  

أى يف مواجهته رجال فلـسطينيا مقيـد         ر ،وعندما فتح الباب  . بالعربية آمرا إياه بفتح الباب    
ووقف وراء الـشاهد    .  عاما ٢٠ البالغ من العمر     HS/07اليدين، وعلم فيما بعد أنه الشاهد       

 جنديا إسرائيليا، وكان أحدهم حيمل سالحا مصوبا إىل رأس الـشاهد            ١٥املذكور حوايل   
HS/07 .   ودفع اجلنودHS/07        وأمروه . بد ربه  جانبا وصوب أربعة جنود أسلحتهم إىل جمدي ع

مث قيل له بأن يرتدي مالبسه مرة أخرى        . بقاء على سرواله الداخلي   مالبسه واإل بالتجرد من   
 .ودفعه اجلنود إىل داخل املرتل

فبدأ بولده األكرب البـالغ مـن   .  واحداداًـن ينادي أطفاله واح   أ ب  اجلنود مث أمره   -١٠٣٦
واتبعت العملية ذاهتا مـع ولديـه       . سهمن مالب بالتجرد   عاما والذي أمره اجلنود      ١٦العمر  

لى ابنته البالغة مـن     ـ ع ىادـمث ن . اآلخرين البالغني من العمر تسع سنوات ومثان سنوات       
وقيل .  وأن تدور حول نفسها    ،لب منها أن تلصق مالبسها جبسدها      عاما واليت طُ   ١٤العمر  

 .ن ختلع سروال الطفلة وأ،لزوجته اليت كانت حتمل طفلتها الصغرية أن تلصق مالبسها جبسدها

ن اجلنود أرغموه بعد ذلك على السري أمامهم أثناء تفتيشهم      إوقال جمدي عبد ربه       -١٠٣٧
واستجوبوه بشأن املـرتل    . للمرتل غرفة غرفة، وأهنم كانوا يصوبون سالحا ناريا إىل رأسه         

 أعوام وهو ، غائب منذ أربعةHS/08خربهم بأن املرتل خاو وأن مالكه، أف ،هالواقع وراء مرتل

__________ 

  .املقابلة اليت أجرهتا البعثة مع جمدي عبد ربه ) ٥٢٦(
 وأيـاد   HS/11يش حممد عبد ربه، والشاهد      االت اليت أجرهتا البعثة مع حممد حممد عبد ربه وحممد ع          املقاب ) ٥٢٧(

  .ربه عبد
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ـ         . يعمل يف السودان   يهما كانـا   طحوكان هناك فراغ صغري يفصل بني املرتلني، لكنهما س
وأعطاه اجلنود مطرقة وأمروه بفتح فجوة يف اجلدار الفاصل بني مرتلـه ومـرتل              . ملتصقني

HS/08 . دقيقة١٥واستغرق ذلك حوايل . 

عبد ربه أمامهم ليرتل    عن طريق السطح دافعني جمدي       HS/08ودخل اجلنود مرتل      -١٠٣٨
ونزل اجلنود بضع درجات قبـل أن       . السالمل فيما وقفوا يشاهدون ما حيدث من فوق كتفيه        

يسمعوا حركة داخل املرتل على ما يبدو، فبدأوا بالصراخ وسحبوا جمدي عبد ربه إىل الوراء               
 .ومسع جمدي عبد ربه طلقات نارية.  عن طريق السطحه إىل مرتلبالعودةوسارعوا 

 علـى   HS/07وهرع اجلنود خارجني إىل الشارع وأجربوا جمدي عبـد ربـه و             -١٠٣٩
واقتيد كالمها إىل املسجد اجملاور حيث وجدا عددا كبريا         . مرافقتهم فيما كانوا يطلقون النار    

 .وأجربا على اجللوس مث قيدت أيديهما. من اجلنود واملعدات العسكرية

ن املسجد الذي يقود منـها اإلمـام الـصالة          واستخدم اجلنود املنطقة املرتفعة م      -١٠٤٠
وصرخ جمدي عبد ربه طالبا من      . إلطالق النار على مرتل جمدي عبد ربه واملنازل اجملاورة له         

لكن أحـد اجلنـود أمـره بالـسكوت         . اجلنود أن يتوقفوا ألن أسرته ما تزال داخل املرتل        
وبعد توقف إطالق النار،    . تقريبا دقيقة   ٣٠وتواصل إطالق النار ملدة     . أطلقوا النار عليه   وإال

.  ومسع انفجار كبري فعال بعد حوايل ثالث دقائق    ،حذر اجلنود من أن انفجارا كبريا سيحدث      
ومل يتمكن جمدي عبد ربه من حتديـد        . وتبع االنفجار إطالق كثيف للنار وقذائف املدفعية      

 .)٥٢٨(مصدر االنفجار

 حفر ثغرة يف اجلانب اجلنويب من جدار  جرب جمدي عبد ربه على    ويف تلك األثناء، أُ     -١٠٤١
وكان قد استجوب بشأن ما يعرفه عن محـاس وموقـع           . املسجد املفضي إىل املرتل اجملاور    

واقتيد بعد ذلك واحتجز مع جمموعة من اجلريان من النساء والرجال، يف مرتل آخر              . األنفاق
 ).HS/09مرتل عائلة الشاهد (يف احلي 

مث اقتيد إىل الطريق اجملاورة ملرتله      ،   بعد توقف إطالق النار    وأتى اجلنود إلحضاره    -١٠٤٢
 ومدخل مرتلـه قـد      HS/08ورأى أن مرتل    . HS/08ية تقع خلف مرتل     لومنه إىل منطقة خا   

. ضباطالض  عوكان هناك العديد من اجلنود الواقفني أمام مرتله، ومن بينهم ب          . أصيبا بأضرار 
 مرتله، مث أتى الضابط ليتحدث إليه       دامهواالذين  ورأى أحد كبار الضباط يتحدث إىل اجلنود        

 وأوعز ،املوجودين داخل املرتلملقاتلني وقال اجلندي إهنم قتلوا ا . بواسطة جندي يتكلم العربية   

__________ 

أوضحت مصادر أخرى أن اجلنود املوجودين يف املسجد طلبوا جميء طائرة إسرائيلية قامت بقصف مرتل                ) ٥٢٨(
HS/08. Jerusalem Center for Public Affairs, “The hidden dimension of Palestinian war 

casualties in operation ‘cast lead’: Hamas fire on Palestinian areas”, p. 20; Soldiers’ 

Testimonies…, p. 7 (“The [combat] helicopters fired anti-tank missiles” according to testimony 

1, which in this part appears to repeat an account heard from other soldiers).  
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واحتج جمدي عبد ربه قائال إنه يريد فقط أن         . إليه بأن يدخل املرتل ويعود بثياهبم وأسلحتهم      
كـان   ضابط قال له بأن عليه أن يطيع أوامرهم إذا        لكن ال . جنتيعرف إذا كانت عائلته قد      

وعندما رفض الذهاب، ركله اجلنود وضربوه بأسـلحتهم        . راغبا يف رؤية عائلته من جديد     
  .حىت أذعن هلم

وكان املـدخل مـدمرا     . HS/08 الطريق مقتربا من مرتل       جمدي عبد ربه   وسلك  -١٠٤٣
 يستطع الدخول، فأمره الضابط باملرور      فعاد إىل الضابط وقاله له إنه مل      . ألنقاضومسدودا با 

مما زاد من قلقه على     ،  فذهب إىل مرتله ووجده خاويا إال من جندي واحد        . عرب سطح املرتل  
وعرب جمدي عبد ربـه     . بأضرار بالغة قد أصيب   ويف تلك املرحلة مل يكن مرتله       . مصري أسرته 

ق املقاتلون عليـه النـار      وكان خائفا من أن يطل    . HS/08سطح املرتل ونزل السلم إىل مرتل       
ويف غرفة أسفل   . "لقد أجربت على دخول هذا املرتل     . أنا فلسطيين من اجلريان   ": فصاح قائال 

السلم، عثر على ثالثة شبان مسلحني يرتدون مالبس عسكرية مموهـة ويربطـون حـول               
 فقال هلم إن اجلنود اإلسـرائيليني ، ووجهوا أسلحتهم حنوه. رؤوسهم عصابة كتائب األقصى 

وقال إنه ال حيلة له وأن اجلنود أخـذوا         . يعتقدون أهنم قتلوا وأهنم أرسلوه للتحقق من ذلك       
، وطلبوا إليه أن يعود إىل اجلنود وأن        يءفقال له املسلحون بأهنم رأوا كل ش      . زوجته وأطفاله 
 .خيربهم مبا رأى

من اجلنود،  ولدى اقترابه   .  إىل اخلارج واجتاز سطح مرتله مرة أخرى       فقفل عائداً   -١٠٤٤
وبعد . وّجه هؤالء أسلحتهم حنوه وأمروه بالتوقف والتعري من مالبسه والدوران حول نفسه           

وسألوه كيف عرف أهنم     ويف البداية مل يصدقه اجلنود،    .  هلم ما رآه   ىأن ارتدى مالبسه، حك   
وسأله اجلنـود عـن     . سهمومن مقاتلي محاس فأخربهم عن العصابة اليت يربطوهنا حول رؤ         

وقال له الضابط إهنم . فأجاب إهنم حيملون مدافع رشاشة من طراز كالشنيكوف م،أسلحته
 .سيقتلونه إذا كان يكذب

ويف حـوايل   .  الحتجـازه  HS/09مث أعادوا تقييد يديه واقتادوه إىل مرتل عائلة           -١٠٤٥
دوه إىل  مث عاد اجلنود واقتا   .  دقيقة تقريبا  ٣٠ ملدة   ُسمع إطالق للنار  الساعة الثالثة بعد الظهر،     

. ويف هذه املرة الحظ وجود جنود خمتلفني ومعهم معدات عسكرية خمتلفـة           . نفس الضابط 
فرفض . وأخربه الضابط من خالل املترجم أهنم قتلوا املقاتلني وأمره بأن يذهب ويعود جبثثهم            

وكذب عليهم قائال إن املقاتلني     . "هذا ليس عملي، وأنا ال أرغب يف املوت       " مرة أخرى قائالً  
م قتلوا املقاتلني وأنه    ـابط إهن ـفقال له الض  . ثالثة قالوا له إهنم سيقتلونه إذا عاد مرة أخرى        ال

وأضاف قائال إهنم أطلقوا صاروخني على املرتل وأن ذلك قد تـسبب يف             . ما من داع للقلق   
وعندما متّنع، قاموا بركله وضربه مرة أخرى حىت قبل الـذهاب إىل مـرتل              . مقتلهم حتما 

HS/08 طريق السطح أيضا عن. 

ودخل . وكان اجلزء األسفل من السلم مدمرا   . ووجد املرتل وقد أصابه دمار كبري       -١٠٤٦
ووجدهم يف نفـس    . مرة أخرى مناديا املقاتلني لتنبيههم إذا كانوا ما يزالون على قيد احلياة           
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 جبروح بالغة   أما الثالث فكان مصابا   . وكان اثنان منهم ساملني   . الغرفة اليت كانوا فيها من قبل     
وطلبوا منه أن خيربهم مبا حيدث يف اخلارج فقال هلـم إن           . يف الكتف والبطن ومغطى بالدماء    

 .املنطقة حمتلة بالكامل وأن اجلنود أخذوا عددا كبريا من الرهائن، من بينهم أسرته

فوعده جمدي  . وطلب إليه أن خيرب عائلته مبا حدث      ) HS/10(وأخربه اجلريح بامسه      -١٠٤٧
وقال له أحد   .  وقد وىف بوعده هذا فيما بعد      ، ربه بأن يفي بطلبه إذا بقي على قيد احلياة         عبد

 .ن عليه أن يأيت إليهم بنفسه إذا كان رجال حبّقإاملقاتلني الثالثة أن يقول للضابط اإلسرائيلي 

من مالبسه  التجرد  وعاد جمدي عبد ربه إىل اجلنود الذين أجربوه مرة أخرى على              -١٠٤٨
فشتمه الـضابط   . ن اثنني من املقاتلني مل يصابا بأذى      أوأخرب الضابط ب  . أن يقترب منهم  قبل  

 فهجم عليه الضابط وأربعة مـن  ،وعندها ردد جمدي عبد ربه رسالة املقاتل    . واهتمه بالكذب 
 .وهسباجلنود وضربوه بأسلحتهم و

له، لكنه أعطاه فأجابه بأهنا يف مرت وطلب الضابط من جمدي عبد ربه بطاقة هويته،  -١٠٤٩
وبعد ثالث دقائق، سـأله     . وحتقق الضابط من الرقم عرب جهاز إلكتروين      . رقم بطاقة اهلوية  

. الضابط إذا كان يعمل فعال مع رئيس جهاز استخبارات السلطة الفلسطينية فأكد له ذلـك             
 .فرد باإلجياب. فسأله الضابط إذا كان من أتباع أيب مازن وحركة فتح

كرب للصوت وطلب من جمدي عبد ربـه أن يـستخدمه ملنـاداة             وأتى جندي مب    -١٠٥٠
ووفقا للتعليمـات، طلـب إىل     . فرفض يف البداية لكنه أذعن ألوامره حتت التهديد        املقاتلني،

املقاتلني االستسالم وأخربهم أن جلنة الصليب األمحر الدولية موجـودة يف املكـان وأن يف               
 . ردلكنه مل يتلق أي . وسعهم أن يسلموا أنفسهم

 واقتيد عائـدا إىل    ،وأعيد تقييد يدي جمدي عبد ربه     . وكان املساء قد حلّ عندئذ      -١٠٥١
وبعد ذلك بثالثني أو أربعني دقيقة، مسع جمدي عبد ربه إطالق نـريان             . HS/09مرتل عائلة   

 وأمروه بالدخول إليه مرة     HS/08وجاء جنود ليقولوا له إهنم قصفوا مرتل        . وانفجارا ضخما 
 .قق من حالة املقاتلنيأخرى للتح

ووجد جمدي  . وكانت القوات املسلحة اإلسرائيلية قد أضاءت املنطقة بكشافات         -١٠٥٢
ومل يتمكن من استخدام سـطح      .  وقد حلقت هبما أضرار بالغة     HS/08عبد ربه مرتله ومرتل     

مـن  جرد  فعاد إىل اجلنود الذين أمروه بـالت      .  بسبب تداعيه  HS/08مرتله للدخول إىل مرتل     
وسأل جمدي عبد ربه عن مكان      . البسه مرة أخرى واإلبقاء هذه املرة على سرواله الداخلي        م

واهتم .  وقال إنه مل يتمكن من الوصول إىل املقاتلني بسبب الدمار الذي أصاب املرتلني             ،عائلته
مث أعيد تقييد يدي جمدي .  فقطHS/08فقال له الضابط إهنم ضربوا مرتل  اجلنود بتدمري مرتله،  

وبعـد فتـرة،   . وحىت ذلك الوقت مل يعط أي غذاء أو ماء، وكان اجلو باردا جدا   . د ربه عب
، إىل الغرفة الـيت  HS/09عائلة  أزيلت قيوده وقيل له أن يرتدي مالبسه واقتيد عائدا إىل مرتل 

وكان مجيع الرجال والفتيان املوجودين يف الغرفـة مقيـدي          . وجد فيها عددا من احملتجزين    
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، للشرب وحطمها أمام باب الغرفة اليت احتجزوا فيها       بأكواب  وأتى جندي   . منياليدين والقد 
 أحد احملتجـزين، وكـان      ىفناد وبدأ جمدي عبد ربه يشعر بصداع شديد،      . مث غادر املكان  

فـأمره  . يتكلم العربية، على أحد اجلنود ليقول له إن جمدي عبد ربه مريض وحيتاج إىل دواء              
وربطت امرأة منديال حول رأس جمدي عبد       .  أُطلق عليه النار   اجلندي بأن يلزم الصمت وإال    

 .ربه لتخفيف األمل

واسـتجوب  . ، اقتيد جمدي عبد ربه إىل اجلنود يف اخلارج        ٠٠/٧وحوايل الساعة     -١٠٥٣
 . فأكد أنه مل ير سوى ثالثة مقاتلني. عن عدد املقاتلني املوجودين داخل املرتل

ـ   ي،وجيء بشابني فلسطينيني من احل  -١٠٥٤  اوأعطامها أحد اجلنود آلة تـصوير وأمرمه
الضرب بوعندما حاول الشابان الرفض اهنال عليهما       . بدخول املرتل والتقاط صور للمقاتلني    

 عرب املـدخل    HS/08مث أرامها اجلندي كيف تستخدم آلة التصوير ودخال إىل مرتل           . والركل
وبدا أن اثنني   . ر للمقاتلني الثالثة   دقائق، عاد الشابان بصو    ١٠وبعد حوايل   . الرئيسي املهدم 

وأن الثالث عالق حتت الركام أيضا لكنه ما يزال حيا وممـسكا            . منهما قد قتال حتت الركام    
 إذا كانوا هؤالء هم نفـس       هوعرض أحد اجلنود الصور على جمدي عبد ربه وسأل        . بسالحه
 .فرد باإلجياب املقاتلني،

 دقيقـة   ١٥قال للمقـاتلني إن أمـامهم       وتكلم أحد اجلنود يف مكرب الصوت و        -١٠٥٥
 وأهنـا ستقـصف املـرتل       ،لالستسالم، وأن القوات املسلحة اإلسرائيلية تسيطر على احلي       

 .بالطائرات إذا مل يستسلموا

 دقيقة، أتى أحد اجلنود بكلب ربط إىل جسمه جهاز إلكتروين وعلـى             ١٥وبعد    -١٠٥٦
وأرسل املـدرب   . حمموال حاسوبا   وكان جندي آخر حيمل   . رأسه جهاز يشبه آلة التصوير    

وقد أصيب   وبعد بضع دقائق ُسمع إطالق للنار وعاد الكلب راكضا،        . كلبه إىل داخل املرتل   
 .بطلقات نارية ومات يف وقت الحق

، أتـت جرافـة     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٦ من يوم    ٣٠/١٠وحوايل الساعة     -١٠٥٧
 من الشرق إىل الغـرب وهتـدم كـل          وكانت اجلرافة تسري  . وبدأت بتسوية املرتل باألرض   

. HS/08ووقف جمدي عبد ربه يشاهد اجلرافة وهي هتدم مرتله ومـرتل            . يعترض طريقها  ما
 . مث مسعوا صوت طلقات ناريةHS/09ن يعودوا إىل مرتل أوقيل له وللشابني 

وقال للبعثة  . HS/08، اقتيد عائدا إىل موقع مرتله ومرتل        ٠٠/١٥وحوايل الساعة     -١٠٥٨
 .ه رأى جثث املقاتلني الثالثة على األرض وسط حطام املرتلإن

. مث أجربه اجلنود على الدخول إىل منازل أخرى يف الشارع أثناء تفتيـشهم هلـا                -١٠٥٩
وقد أجربه اجلنود على الدخول إىل املرتل وحـده يف البدايـة،            . وكانت مجيع املنازل خاوية   

وخالل تفتيش املنازل، متكـن مـن       . ملرتلوعند خروجه منه، كانوا يرسلون كلبا لتفتيش ا       
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ويف منتصف الليل، أعاده    . العثور على ماء للشرب، وكانت أول مرة يشرب فيها منذ يومني          
 .HS/09اجلنود إىل مرتل عائلة 

 إىل  HS/09ان من مرتل عائلة     فتييناير، نقل مجيع الرجال وال    / كانون الثاين  ٧ويف    -١٠٦٠
 رجـل   ١٠٠وكان هناك أكثر من     .  الواقع يف نفس احلي    مرتل أحد أبناء عم جمدي عبد ربه      

وكانت النساء حمتجزات يف .  سنة، من بينهم أقارب له     ٧٠ و ١٥وصيب تتراوح أعمارهم بني     
 قلقا  ظلو.  معهم، وقد علم أن أحدا مل يرهم       تكنلكن أسرة جمدي عبد ربه مل       . مكان آخر 

 .للغاية على سالمتهم

نـه سـيطلق    إيان يف ذلك املـرتل      فتللرجال وال ، قيل   ٠٠/٢٣وحوايل الساعة     -١٠٦١
سراحهم وأن عليهم أن يتوجهوا غربا باجتاه جباليا دون أن يلتفتوا مينة أو يسرة وإال أطلـق                 

وتوجه جمدي عبـد    . وتبني هلم أن شارع عزبة عبد ربه قد أصيب بأضرار بالغة          . عليهم النار 
يناير، وأخربته  / كانون الثاين  ٩ه يف   ربه إىل مرتل شقيقته يف جباليا حيث وجد زوجته وأوالد         

ينـاير،  / كانون الثاين  ٥زوجته أهنم بقوا يف مرتهلم لبضع ساعات خالل أول إطالق للنار يف             
 .مث فروا منه إىل مرتل أحد اجلريان وهم يرفعون علما أبيض

 وأنـه   ،وقال جمدي عبد ربه للبعثة إنه أصيب وعائلته بصدمة نتيجة ملا حدث هلم              -١٠٦٢
كما أن مجيع أوالده يعانون     . رف ما سيفعله اآلن بعد أن خسروا مرتهلم وكل ممتلكاهتم         يع ال

شـهر، يف   أمخـسة   مـرور   وبعد  .  وأصبح أدائهم ضعيفا يف املدرسة     ،من اضطرابات نفسية  
 .زال جمدي عبد ربه يعاين من كوابيسي، ما ٢٠٠٩يونيه /حزيران

ت املسلحة اإلسرائيلية أجـربت ثالثـة       وتشري البعثة إىل أن روايته تبني أن القوا         -١٠٦٣
وتشري رواية أحد الصحفيني إىل أن الكاتب . فلسطينيني آخرين على األقل على تفتيش املنازل

هنم أجربوا على مرافقة جنود     أ مع مثانية من سكان حي عزبة عبد ربه الذين شهدوا ب           ثحتد"
ويقـدر  [...]. يـشها   جيش الدفاع اإلسرائيلي يف مهمات مشلت دخول البيوت عنوة وتفت         

مرافقة " من السكان احملليني الذين أجربوا على أداء مهمات          ٢٠األشخاص الثمانية أن هناك     
 .)٥٢٩("يناير/ كانون الثاين١٢ إىل ٥ متنوعة يف الفترة من "ومحاية

 براهيم حالوةإعباس أمحد حالة   -باء   

، وزارت  )٥٣٠(وزوجتهبراهيم حالوة   إأجرت البعثة مقابلة مع السيد عباس أمحد          -١٠٦٤
 .حي اإلسراء الواقع غرب بيت الهيا حيث يقع مرتله

__________ 

)٥٢٩ ( Haaretz, “Gazans: IDF used us as 'human shields' during offensive”, 28 March 2008  متـوفر ،
  .http://www.haaretz.com/hasen/spages/1065594.html: على

  .براهيم حالوة وزوجتهإبعثة مع عباس أمحد املقابالت اليت أجرهتا ال ) ٥٣٠(
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، طلب عبـاس    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧يف  قتالية  وعند بدء األعمال ال     -١٠٦٥
ينـاير  / كانون الثاين  ٩ويف  . براهيم حالوة من عائلته أن تغادر املرتل وبقي فيه وحده         إمحد  أ

اجلزء الشمايل الغريب من احلي     إىل  القوات الربية    دخلت، بعد قصف دام طيلة اليوم،       ٢٠٠٩
، دامهـت  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٥ من يوم   ٠٥/٠٠ويف حوايل الساعة    . الذي يقطن فيه  

 وصرخ عندما وصلوا إليه ورفع      ،وكان خمتبئا حتت السلم   . القوات املسلحة اإلسرائيلية مرتله   
طارية مركبة على بنـادقهم وخـوذاهتم،   وكان اجلنود حيملون مصابيح تعمل بالب . يديه عاليا 

 .باللون األسودطلية وكانت وجوههم م

 لكنه أبقى على    ،مرألوصوب اجلنود أسلحتهم إليه وأمروه خبلع مالبسه فامتثل ل          -١٠٦٦
وكان يف البيت عندئـذ     . مث أمروه بالدوران حول نفسه وبارتداء مالبسه      . سرواله الداخلي 

. راء ظهره وقيدت قدميه ووضعت عصابة على عينيـه        مث ربطت يديه و   .  جنديا ٤٠حوايل  
وقال للجنود إنه مصاب بالربو، لكنهم . مث اقتيد إىل مرتل أحد اجلريان     . ا مربحا ـوتلقى ضرب 

 .مل يسمحوا له بأخذ جهاز لالستنشاق

ويف مرتل اجلريان، قام ضابط إسرائيلي باستجوابه عن مكان وجود جلعاد شاليط              -١٠٦٧
وهدد اجلنود بتفجري مرتله إن مل جيب علـى         .  ومواقع إطالق الصواريخ   ومكان أنفاق محاس  

واستعطفهم قائال إنه عمـل يف       وأصّر قائال إنه ال يعرف اإلجابات على أسئلتهم،       . أسئلتهم
بـراهيم أمحـد    إويتحدث عباس   .  وأنه شّيد املئات من املنازل هناك      ، عاما ٣٠إسرائيل ملدة   

 .لم إىل اجلنود بالعربيةتك، وكان يحالوة العربية بطالقة

 ١٥وبعد  .  دقيقة، اقتيد إىل مكان آخر يف اجلوار وأُمر باجللوس         ٣٠وبعد حوايل     -١٠٦٨
وكان ما يزال معصوب العينني، وقد . مر بالتحرك مرة أخرى إىل موقع خمتلف     دقيقة أخرى، أُ  

جلنود يوجهه  وكان أحد ا  . ُحلّت القيود اليت كانت تربط قدميه قليال، لكن املشي كان صعبا          
 .وهو يصوب إليه سالحه

ويف مرتل تعّرف عليه فيما بعد على أنه مرتل أحد جريانه، قام أحد اجلنود بفـّك     -١٠٦٩
ورأى عددا من اجلنود داخل املـرتل       . وبقيت يداه مقيدتان  . قيود قدميه والعصابة على عينيه    

. جهزة السـلكية  وكانت أمامهم خرائط وأ   .  ضابطا جيلسون يف غرفة اجللوس     ١٥وحوايل  
أن يشري إىل   ) كانت هناك ثالثة أشرطة على كتف زيه العسكري       (وطلب منه أحد الضباط     

 فأجابه بـأن  . موقع مرتله على اخلارطة، مث سأله عن موقع األنفاق ومواقع إطالق الصواريخ           
 بيد أنه كـان يـرى بعـض الـشيء مـن       ،مث عصبت عيناه مرة أخرى    . علم له بذلك   ال

 .العصابة خالل

وكما حدث من قبل، كان أحـدهم       . مث اقتيد إىل خارج املرتل ومنه إىل الطريق         -١٠٧٠
با عوكان املشي ص. رأسهخلف ميسك به من اخللف ويصوب سالحا مضغوطا على ظهره أو 

وجتول يف احلي   . بسبب الضرر الذي أحلقته الدبابات أو املعدات العسكرية األخرى بالطرق         
مث  "مـن يف املـرتل؟    ": وكانوا يتوقفون وينادون  . ليمات اجلنود ملدة ساعتني تقريبا وفقا لتع    
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براهيم حالوة على دخول املرتل وهم متجمعون خلفه،        إ وجيربون عباس أمحد     ،يفتحون النار 
جيـدوا   ومل. وقد أجرب على دخول مخسة منازل هبذه الطريقة       . مث يغادرون املرتل بعد تفتيشه    
 .أحدا يف أي من تلك املنازل

وأخريا . صلوا املشي والتوقف بعد ذلك ملدة ساعة تقريبا دون أي إطالق للنار           ووا  -١٠٧١
 يومني يف ذلك املكان الذي      ةوقد احتجز ملد  . أوعز إليه باجللوس على األرض وغُطي ببطانية      

 املدرسة األمريكية يف مشال غزة، وعلى مقربة من موقع لدبابة تابعة            بحدده على أنه يقع قر    
 .ومل يعط أي طعام أو ماء خالل هذين اليومني. سرائيليةللقوات املسلحة اإل

 ٩٠قل معصوب العينني يف مركبة يعتقد أهنا دبابة، ودامت الرحلة حـوايل             مث نُ   -١٠٧٢
وبقي يف العراء ملـدة يـومني       . دقيقة، ليصل إىل موقع آخر يعتقد أنه نتساليم، وألقي أرضا         

،  أيـضا  خالل هذين اليـومني   و. طانيةوخالل ذلك الوقت، رفض اجلنود إعطاءه ب      . وليلتني
براهيم حالوة مرات عديدة عن موقع أنفاق محاس وصوارخيها، وعن          إاستجوب عباس أمحد    

 .وتعرض للضرب والتهديد باملوت إذا مل يعط تلك املعلومات. مكان وجود جلعاد شاليط

أهنا شاحنة،  من اليوم الثاين، اقتيد إىل مركبة مغلقة يعتقد ٠٠/١٧وحوايل الساعة     -١٠٧٣
وأخـذت  .  اعتقال داخل إسرائيل مسع أحد اجلنود يشري إليه باسم تلمونـد           زومنها إىل مرك  

بصماته وُعرض على طبيب، وقال للطبيب إنه يعاين من ربو حاد وأمل شديد يف الظهر ناجم                
مث وضع يف زنزانة    . لكن الطبيب مل يعطه أي دواء     . )٥٣١(عن إصابة سببها الضرب الذي تلقاه     

 . أخرى مل يعط بطانيةومرة

واستجوب مرة أخرى يف مركز االعتقال، ومت االستجواب هذه املرة علـى يـد              -١٠٧٤
وبعد يومني، نقل   .  عربيا ٥٠ برفقة ما يقرب من      احتجز موقع آخر حيث     مدنيني، مث نقل إىل   

ه وهو وأطلق اجلنود النار حول قدميه وفوق رأس. زةغ عائدا إىل سريمر بأن يإىل معرب إيريز وأُ  
 . وجرى نقله إىل مستشفى الشفاء،ومتكن من الوصول إىل مرتل شقيقته حيث اهنار. ميشي

وعندما حتدثت إليه البعثة، كان ما يزال يعاين من         . رباخموملا عاد إىل مرتله وجده        -١٠٧٥
  .على يد القوات املسلحة اإلسرائيليةلقيها صدمة نتيجة املعاملة اليت 

  ربه العجرمي حممود عبد حالة  -جيم   
 الـذي كـان   السيد حممود عبد ربه العجرميأجرت البعثة مقابلتني مطولتني مع    -١٠٧٦
 ٣٠يف  يف غزة   اليت عقدت   علنية  الستماع  االيف جلسة    أحد الشهود الذين أدلوا بأقواهلم       أيضاً

  . ٢٠٠٩ هيوني/حزيران

__________ 

حصلت اللجنة على وثائق طبية تدعم قوله بأنه مصاب بكسر يف فقرتني نتيجة للضرب الذي ناله علـى                   ) ٥٣١(
  .مما يضطره اآلن إىل ارتداء قالب طيب لسند عموده الفقري. يد اجلنود اإلسرائيليني
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اصب كـان   حكوميا سابقا توىل عدة من     احممود عبد ربه العجرمي موظف    وكان    -١٠٧٧
 محاس   حركة وزارة عندما سيطرت  الاستقال من   وقد  . منصب مساعد وزير اخلارجية   آخرها  

ـ ه وابنته ـزوجتوهو يعيش مع    . ، ومنذ ذلك احلني، وهو بدون عمل      على قطاع غزة   ا ـم
 الذي يوجد فيه بيـت      غريب بيت الهيا  نفس احلي   يف  يقع  من العمر يف بيت       عاما ١٥البالغة  

خالل الـضربات اجلويـة     قد تعرضت للقصف    املنطقة  كانت  و. حالوةعباس أمحد إبراهيم    
 ٢ إن بيته تعرض أوال يف يوم     حممود عبد ربه العجرمي     ويقول  . حلملة اإلسرائيلية ا مناألوىل  

 لقصف مباشر بقذائف أحلقت أضـرارا فادحـة جبدرانـه           ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٣و  أ
ـ   . "أباتشي"ت من طراز    ومروحيادبابات  اخلارجية والداخلية أطلقتها     دبابات وكانت هذه ال

ـ على بعد   ومتركزت يف البداية    يناير،  / كانون الثاين  ٤ أو   ٣ يوماملنطقة  قد اقتحمت     ٥٠٠وايل  ـح
  .متر مشال بيته

 وكما أبلغ البعثة، كان قد قرر أال يغادره .زوجته وابنتهه ومعه بيتويقول إنه الزم      -١٠٧٨
 .إسرائيل ومل يتمكن من العودةبيته يف خرج ذات مرة من   خشية أن يالقي مصري والده الذي       

وأصبحت يناير،  / كانون الثاين  األسبوع األول من شهر   غري أن احلالة اشتدت يف يوم من أيام         
  .يف منطقة أكثر أمنا هلا بيت عم نقلتها إىل جرةأسيارة فطلب . صعبة جدا وخباصة على ابنته

يقول و. نطقةيف امل   بصفة خاصة  قصفاشتد ال  ،٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٩يف  و  -١٠٧٩
وأصـيبت  . قذائف أطلقتها مدافع الـدبابات     إن بيته أصيب بعشر   حممود عبد ربه العجرمي     

تقريبـا مـن   منتصف الليل   ويف  . املهشمشظايا والزجاج   جراء تطاير ال  زوجته جبروح طفيفة    
 بيته حيث كـان هـو      جنوداقتحم  ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ١٠و ٩الفاصلة بني   يلة  الل

 البيـت، مث  ألقوا قنبلة يدوية على مدخل      و. الطابق األرضي وزوجته حمتميني حتت السلم يف      
  .اقتحموه وهم يطلقون الرصاص

ويستدير، وأمروا زوجته   ) النومثياب  كان يف   (أن حيسر عنه قميصه     ضابط  وأمره    -١٠٨٠
منـه  أخذ اجلنود   ، وهناك   ت جماور ىل بي مث اقتيد هو وزوجته إ    . أن تستدير وتشد إليها ثياهبا    

 أنفاقوسأله ضابط ما إذا كان يعرف أماكن        . حممولبطاقة هويته وحتققوا منها يف حاسوب       
فنفى أن يكون له علـم بأمـاكن        . ليطاملقاتلني الفلسطينيني وجلعاد ش   اومحاس وصوارخيها   

من عناصـر   بل أنت   ":  اجلندي هأجابف. فتححكومة  يف   سابق   عضووجودهم مشريا إىل أنه     
ولذا، فال بد وأنك من عناصـر  ، عناصر فتح وغريهم يف قطاع غزة كل تمحاس؛ محاس قتل  

وأنذره الضابط بالقتل إن مل يعتـرف يف ظـرف          . مدينوأصر هو على أنه شخص      . "محاس
  . وانقضت املهلة، وجاء جوابه مرة أخرى أنه ال يعرف شيئا عما يسألونه فيه.مخس دقائق

، من كتفيه جنود  ثالثة  وجره جنديان أو    . عصبت عيناه وىل األمام   وكبلت يداه إ    -١٠٨١
وكانت . داخل الغرفة ته اللحاق به، فصدوها إىل      حاولت زوج و. وأجرباه على السري أمامهم   

وألقـوه  اجلنود إىل الطابق الثاين من املـبىن        صعد به   و. الساعة تشري حينئذ إىل الثانية صباحا     
أمل شـديد يف    شعر ب   استعاد وعيه،  عندماو.  عليه وأغمياألنقاض  فارتطم بكومة من     أرضا،
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أربعة أضـالع  وقد اتضح له فيما بعد أنه قد كسرت له . وأصبح يتنفس بصعوبة  األمين   هجنب
كـان  و. الوقوفأربعة جنود على    وأرغمه  . أسفل ساقه اليمىن  يف  كدمات شديدة   أصيب ب و

ودفعه . الظالم، ما زال يلف املكان    ويرتل  طر  وكان امل . ويكتم أنينه عنهم  مل  يئن من شدة األ   
وكان ال يـزال    . وذهب يف روعه أهنم سيطلقون النار عليه      . عنهابتعدوا  احلائط و حنو  اجلنود  

  .معصوب العينني
عرف يف وقت الحق    (رجل آخر   معه  يف ساعات الصباح الباكر، اقتاده اجلنود و      و  -١٠٨٢

وكـان يـسري وهـو      .  يتقدماهنم أنعلى  رغمومها  وأ)  جاره عباس أمحد إبراهيم حالوة     أنه
.  جنديا كانوا يسريون خلفهما٢٥ أنوقُدر  .مصوبة إىل رأسهبندقية فوهة معصوب العينني و  

عديـدة  بيـوت  دخول على أرغمهما اجلنود  لفترة من الوقت، ة الطريقهذهب وان سار أوبعد  
مل ختنه   ، إن اتست أو سبع مر   ءمها، وقال إن اجلنود فتحوا يف األثناء النار         اوهم متخفون ور  

  .البيوتأحد يف تلك مل يعثروا على ولكنهم . الذاكرة
سار اجلنود ومعهم حممود عبد ربه العجرمي وعباس أمحـد           ،لبيوت ا تفتيشوبعد    -١٠٨٣

ويقول إنه كان   . السابقيف  مستوطنة  كان   مشاال باجتاه مكان يسمى دوغيت،       إبراهيم حالوة 
ـ و. اجللوس أرضا على  مها  كالغم  وأر .عهارى مواق ييسمع حركة الدبابات و    يـداه   تكان

. تني ومشدودتني خلفـه   الرجل اآلخر مكبل  مكبلتني ومشدودتني أمامه، يف حني كانت يدا        
. وأصبحت تؤمله أملا شديدا  ضلوعه وساقه   وكان املطر ال يزال يرتل، والطقس بارد، وتيبست         

ويف العاشـرة   . م التايل غطاء حىت صباح اليو   أو  شراب  طعام أو   تركهما اجلنود بال     ،هناكو
  .للتحقيق معه عباس أمحد إبراهيم حالوة وا، أخذتقريباصباحا 
اليـوم  يقول حممود عبد ربه العجرمي إن أحد كبار الضباط حقق معه يف ذلك              و  -١٠٨٤
جنوب أدراجه إىل   يعود  طرف املعسكر، وأمروه بأن     يف اليوم الثاين، اقتيد إىل      و. التايلواليوم  

أحـد   ساعده   ، وهناك ىل مشارف املدينة  إالوصول  ومتكن من   . على األقدام مدينة غزة سريا    
  .إىل مستشفى الشفاءأقاربه ومن مث نقل أحد األشخاص على بلوغ بيت 

وعندما عاد إىل بيته، وجد أن أيادي النهب والتخريب قد امتدت إليه وسـرقت                -١٠٨٥
  .لكترونيةإجهزة أجموهرات ومنه أشياء مثينة من بينها 

  AD/03حالة الشاهد   - دال  
مث إن حالته    .إىل املقابلة اليت أجرهتا البعثة معه      AD/03  حالة الشاهد  موجزيستند    -١٠٨٦

  . أخرىتفاصيل ورد بشأهنا الفصل اخلامس عشر، الذي ييتناوهلا أيضا 
على مقربة من   جباليا،  شرق   الكائن يف     من سكان حي السالم    AD/03والشاهد    -١٠٨٧

أذاعت، عند الظهـر    سرائيلية  القوات املسلحة اإل  وهو يقول إن    . مع إسرائيل احلدود الشرقية   
خالء بيوهتم واخلروج بإمجيع سكان املنطقة بيانا تأمر فيه يناير، / كانون الثاين٨تقريبا من يوم    
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، وأمروهم بأن حيسروا عنـهم      فصل الرجال عن النساء واألطفال    قام اجلنود ب  و. الشارعإىل  
وظلوا مصطفني يف مواجهـة     . مالبسهم الداخلية دوا من ثياهبم باستثناء     قمصاهنم، وأن يتجر  

فتـرة  بعد ذلك ب  و .بأن يذهبوا إىل جباليا   النساء واألطفال   وأمروا  .  دقيقة ١٥حوايل  احلائط  
، وعصبت  )مل تذكر هويته  شقيقه وابن عمه ورجل     (ن  يخرآثالثة  وجيزة، طرحوه أرضا هو و    

غرفة يف  الليل يف   واحتجزوهم طوال   . بالستيكية بأشرطة   إىل اخللف يديهم  أعينهم، وقّيدت أ  
يوم اليف صباح   و. مع ثالثة رجال عرفوا أنفسهم بأهنم من سكان عزبة عبد ربه          أحد البيوت   

نزعت عن عيون هؤالء الرجال السبعة العصابات اليت كانـت          يناير،  /كانون الثاين  ٩ التايل
   .تغطيها وأجري حتقيق معهم

ا عددتستخدم  سرائيلية  ، بدأت القوات املسلحة اإل    احتجازهملثاين من   يف اليوم ا  و  -١٠٨٨
ـ  طعـام   وكان قد مر عليهم يف ذلك احلني يوم كامل دون           . دروع بشرية منهم ك  . ومأو ن

وعنـدما بـدأ اإلسـرائيليون يف       . وكانت الشتائم والتهديدات بالقتل تالحقهم بال انقطاع      
ودفعـوه أمـامهم    . نيه وأبقوا يديه مكبلـتني    نزعوا العصابة عن عي   عمليات تفتيش البيوت،    

وأخربوه أهنم يريدون منه أن يفـتش  . وتوعدوه بالقتل، إن هو رأى أحدا وأخفى عنهم ذلك  
وبعد االنتهاء من تفتيش البيت، أخـذوه حتـت هتديـد            .كل غرفة وكل دوالب يف البيت     

ت والشتائم تنهال   وكانت اللكمات والصفعا  . السالح إىل بيت آخر، وأمروه بأن يعيد الكرة       
ويقول الشاهد املذكور إهنم أرغموه على هـذا األمـر           .عليه يف تلك األثناء من كل جانب      

 أيضا   وأرغم اآلخرون  . الثمانية اليت قضتها اجملموعة رهن االحتجاز يف هذا البيت         يامخالل األ مرتني  
 يف  ربعة بيوت ىل، وأ  يف املرة األو   ثالثة بيوت فقد أرغموه على أن يفتش      . على أن يفعلوا مثله   

وسـاعة  بني ساعة واحـدة     كلتا احلالتني     ويقدر الشاهد أن التفتيش استغرق يف     . املرة الثانية 
  .مسلحة مجاعاتفراد من أي أجهزة متفجرة أو أوقال إنه مل جيد .  الساعةونصف

   هلذه االدعاءاتالقوات املسلحة اإلسرائيليةنفي   -هاء   
يف عزبـة   تقول إن القوات املسلحة اإلسرائيلية استخدمت       اليت  قارير   على الت  رداً  -١٠٨٩
القـوات   أشخاصا مدنيني كدروع بشرية، أبلغت وحدة املتحدث الرمسي باسـم            عبد ربه 

  :أحد الصحفيني اإلسرائيليني بالرد التايلاملسلحة اإلسرائيلية 
 هوفقا لروح يعملون  وجنودها  له أخالقياته،    جيش   ةسرائيليقوات الدفاع اإل    
عناصـر  اليت تسوقها هـذه ال    دقيق لالدعاءات   ه، وحنن نقترح إجراء فحص      موقي
ـ سرائيلية  قوات الدفاع اإل   ف .اليت هلا مصلحة يف ذلك    فلسطينية  ال إليهـا  درت  ص

سياق قتايل أيـا كـان      السكان املدنيني يف    بأال تستخدم    اتعليمات ال لبس فيه   
  ." بشريةادروع"الباعث، ناهيك عن استخدامهم 

مع قادة القوات اليت كانـت موجـودة يف املنطقـة           س املسألة   تداربعد  و  
كل من حياول   وخيطئ  . احلاالتإثبات على تلك     يعثر على أي دليل      ملاملذكورة،  



A/HRC/12/48 

285 GE.09-15864 

 ة بارتكاب أعمال من هذا القبيل وإثارة انطباعـات        اإلسرائيليقوات الدفاع   هتام  ا
  . )٥٣٢(الدويل ية والقانونالذين يعملون وفقا للمعايري األخالقا مقاتليهمضللة عنها وعن 

  ستنتاجات املستخلصة من الوقائعاال  -واو   
ليس لديها ف. اآلنف ذكرهم وإىل الثقة يف أقواهلمشهود إىل صدق الالبعثة خلصت    -١٠٩٠
اسُتخدموا فلسطينيني   أنتؤيد القول ب  قصص  فمختلف ال ،  رواياهتم للشك يف صحة     ما يدعو 

  . دروع بشريةك
التجربـة  قد روى    لى وجه اخلصوص أن السيد جمدي عبد ربه       وتالحظ البعثة ع    -١٠٩١

 لعدة منظمات غري حكومية     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٧ إىل   ٥من  اليت تعرض هلا يف الفترة      
بعـض  يف روايته هناك  ورغم أن   . لبعثة دون أي تناقضات جوهرية    لو  من الصحفيني  وللعديد

يف صدق الشك  هامة بالقدر الذي يدعو إىل ليستالبعثة، البسيطة، فإهنا، يف رأي  التناقضات  
وال غرابة أن تظهر أجزاء من إفادته الطويلة يف بعض الروايات وتغيـب مـن               . أقواله عموما 
  . أقوالهقوض مصداقية تبعثة أن هذه التناقضات ال وترى ال .بعضها اآلخر

ة كسر  م منظم تالحظ كذلك أن أحد اجلنود اإلسرائيليني الذين قابلته       مث إن البعثة      -١٠٩٢
الة بقدر احلاجلندي هذا  وقد وصف. دي عبد ربهروى ما حدث جملاحلكومية جدار الصمت 

أن اإلفادة الـيت     البعثة   تالحظأخريا،  و .)٥٣٣(مشريا إىل أنه قابله شخصيا    كبري من التفصيل،    

__________ 

  ."خالل اهلجوم‘  بشريةدروعا‘قوات الدفاع اإلسرائيلية استخدمتنا : غزاويون" ) ٥٣٢(
غري أن البعثة تالحظ أن اجلندي مل يشهد احلادثة بنفسه، ولكنه مسع هبا من آخرين مث قابل جمـدي عبـد           ) ٥٣٣(

  :٨ و٧ الصفحتان ،… Soldiers’ Testimonies. ربه يف وقت الحق
ـ               [...]١اإلفادة رقم   " ه، ، يف إحدى احلاالت، حاول رجالنا محلهم على اخلروج من بيت حتـصنوا في

 ومروحيات  D-9ففتحوا عليه النار، أطلقوا عليه بعض القذائف املضادة للدبابات وجاءوا جبرافة من نوع              
وأطلقت املروحيات قذائف مضادة للدبابات، وأرسل اجلار       . وكان هناك ثالثة رجال داخل البيت     . قتالية

ودعيـت  . لـوا داخـل البيـت   وقال هلم يف البداية أن شيئا مل حيدث هلم، وما زا . مرة أخرى إىل البيت   
يف اسـتخدام   (املروحيات مرة أخرى وأطلقت نرياهنا، ولست أعرف ماذا كانت عليه درجة التـصعيد              

وقال هلم إن اثنني قتال وال يزال الثالث        . وأرسل اجلار مرة أخرى إىل داخل املرتل      . يف تلك املرحلة  ) القوة
رأسه، إىل أن أرسل اجلار إىل داخـل البيـت،          حيا، فأرسل يف طلب جرافة شرعت يف هتدمي املرتل على           

علـى  ] بعض املـدنيني [وأرغم [...] وخرج الرجل املسلح األخري وألقي عليه القبض وسلم إىل الشاباك   
وكان هناك جدار حول فناء حيث مل تكن القوة تريد          . كيلوغرامات ٥حتطيم اجلدران مبطارق ثقيلة زنة      

ولـذا  . يكون هناك فخ خداعي أو جهاز تفجري       بديل خشية أن  استخدام البوابة وكانت حباجة إىل حل       
ومبناسبة ذكـر   . الفلسطينيني أنفسهم لفتح ثغرة أخرى باملطرقة الثقيلة      ‘‘ اجلونيز’’كان ال بد من إحضار      

هذه األشياء، هناك قصة نشرهتا أمرية هاس يف جريدة هآرتس اليومية عن جباليا حيث روى هلا شـخص                  
وقد قابلتـه بعـد ذلـك، وهـو     . وهو الشخص الذي أرسلوه إىل داخل البيت    . اهذه احلكاية حبذافريه  

وقد روى لنا أيضا كيف أهنم أعطوه املطـارق         . الشخص الذي استخدم للدخول إىل البيت ثالثة مرات       
  . "الثقيلة لتحطيم اجلدران
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 طينينيتلقتها من مركز القدس للشؤون العامة تشري إىل احلادثة اليت قتل فيها ثالثة مقاتلني فلس        
  .)٥٣٤(وإن مل تتضمن سردا عن دور جمدي عبد ربه فيها

إفـادات الرجـال بـأن القـوات اإلسـرائيلية       البعثة أن تالحظبشكل أعم،  و  -١٠٩٣
دىل هبا جنود   ا األقوال اليت أ   تؤكده،  عمليات تفتيش البيوت  استخدمتهم دروعا بشرية خالل     

الذي قدم اإلفادة   اجلندي  ف .وميةغري احلك كسر جدار الصمت    منظمة  إىل   اإلسرائيلياجليش  
القتال وكان  األسبوع األول من احلرب،     كنا يف   "، فيقول   "طريقة جوين " يتحدث عن    ١رقم  
متفجرات يتعني كشفها، وأنفاق يف مساحات مكـشوفة، ورجـال           هناك   تكانو،  شديدا

 ويطلق اآلن على الطريقة املستخدمة    . وكنا نطوق كل بيت   . [...] داخل البيوت مسلحون  
 املدنيني فلقد أصبح يطلق على هؤالء الفلسطينيني. ‘طريقة اجلار ‘تسمى  عد  ت مل   - جديد   اسم

كـان هنـاك رجـال        وإذا ،‘جوين‘ هجارنطوقه  كل بيت   وكنا نرسل إىل    . ‘جوين‘اسم  
مث " .الضفة الغربيةيف ‘ طنجرة الضغط ‘نضيق عليهم اخلناق على طريقة      مسلحون يف الداخل،    
التمادي يف استخدام   " من   "مرتعجني"كانوا  أن بعض القادة العسكريني       أشار هذا اجلندي إىل   

كسر يا، أجرت منظمة     ثان اجندي ويبدو أن    ."بيوتالىل  إرساهلم  إمن  إىل ما هو أبعد     املدنيني  
طريقـة  "، قد حتدث باستفاضة عن ١٧وهو صاحب اإلفادة رقم ،  مقابلة معه جدار الصمت   

يف هذا  أو بعبارة أخرى حذفت أجزاء منها       رقابة  مقص ال امتدت إليها   ، ولكن شهادته    "جوين
] املدنيون الذين يعثر عليهم يف البيـوت    [إهنم  ": يلي حبيث مل تعد تنقل إلينا سوى ما      الصدد،  

بأهنـا  ‘ طريقة جـوين  ‘يف موضع آخر من املقابلة، يصف الشاهد        (‘ جونيات‘يستخدمون  
يطلـق  ، مث   )عمليات تفتـيش البيـوت     بشرية خالل    ااستخدام املدنيني الفلسطينيني دروع   

  . )٥٣٥("ةالحق عمليات حبث أي يفم، ونستعيدهم سراحه

__________ 

ية املـسلحة  القـوات اإلسـرائيل  : غزاويـون "وتشري اجلريدة إىل ذلك يف هذه اإلفادة يف مقال بعنـوان           
 قد ذكـر    ١وتالحظ البعثة أن اجلندي الذي قدم إفادته رقم         . "خالل اهلجوم ‘ دروعا بشرية ‘استخدمتنا  

أن أحد املقاتلني الفلسطينيني الثالثة ألقي عليه القبض يف حني أنه ورد يف شهادة جمدي عبد ربه أنـه رأى             
  .ثالثتهم وهم أموات

بيانـات مفـصلة    " مجعت من    "مذكرات حرب "ادة عبارة عن    هذه اإلف . ٢٠ الصفحة   "...البعد اخلفي   " ) ٥٣٤(
روايـة  ومما يؤكد تطابق مالبسات هذه احلادثة مـع         . "نشرهتا كل من محاس وكتائب عز الدين القسام       

  ).اسم مطابق وامسان متشاهبان جدا(جمدي عبد ربه أن أمساء املقاتلني الفلسطينيني الثالثة هي نفسها 
وقد روى جندي ثالث أنه ناقش اسـتخدام الفلـسطينيني          . ٤٦ و ٨ و ٧ ، الصفحات ...إفادات اجلنود    ) ٥٣٥(

وقد أنكر قائد الوحدة علمه بذلك، ولكن اجلنـدي اسـتنتج أن            . املدنيني دروعا بشرية مع قائد وحدته     
طريقة يستخدمها اجلـيش رمسيـا؛      ‘ فطريقة اجلار ‘. طريقة استخدام املدنيني موجودة، فهو يعرف ذلك      "

بـل وجـاء    . وكان قائد الكتيبة يف امليدان طوال الوقت      . ا مل تعد تسمى هبذا االسم     وكل ما يف األمر أهن    
املرجـع  . "وأي طريقة يستخدمها اجليش بصفة رمسية تعىن أنه قد صدرت هبا تعليمات           . لزيارتنا ذات يوم  
  .١٠٧نفسه، الصفحة 
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 من ذلك أنه يف حني ال تؤكد هذه اإلفادات تفاصـيل احلـاالت              البعثةوتستنتج    -١٠٩٤
عموما  تلجأ اإلسرائيليةن القوات املسلحة بأدعاء  فإهنا تدعم بقوة اإل   احملددة اليت حققت فيها،     

  .تفتيش البيوتاصطحاهبا يف عمليات مدنيني فلسطينيني على ملتمثلة يف إرغام إىل املمارسة ا
القـوات املـسلحة   فإن البعثة تستنتج من الوقائع الـيت مجعتـها أن    يف اخلتام،   و  -١٠٩٥

عباس أمحـد إبـراهيم حـالوة،       وجمدي عبد ربه،    ادة  الس قد ألقت القبض على      اإلسرائيلية
وهم يف بيوهتم، ومع أفراد أسرهم يف بعض         AD/03رقم  الشاهد  وحممود عبد ربه العجرمي و    

احلاالت، وأرغمتهم حتت هتديد السالح على تفتيش بيوت إىل جانب القـوات املـسلحة              
وتستنتج البعثة أيضا بناء على هذه الوقائع أهنم تعرضوا مجيعهم خـالل فتـرة              . واإلسرائيلية
  .ملهينةاملعاملة القاسية والالإنسانية وامن ضروب احتجازهم ل

  القانونيةاالستنتاجات   -زاي   
 قيام القوات املسلحة باستخدام   ظر  حت  عدة أحكام   الدويل ينالقانون اإلنسا يتضمن    -١٠٩٦

  .شراك خداعية كمائن أوتل أهنا رمبا نصبت فيها اجليش احمليشتبه لتفتيش بيوت مدنيني تأسرهم 
هـو  ، و ضد إرادهتـم  ية   بشر ادروعأشخاص  استخدام  يف  هذه املمارسة   وتتمثل    -١٠٩٧

ال جيوز استغالل   ": أنه من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنص على         ٢٨يشكل انتهاكا للمادة     ما
. "أي شخص حممي حبيث جيعل وجوده بعض النقط أو املناطق مبنأى عن العمليات احلربيـة              

ـ   ال( من الربوتوكول اإلضايف األول      ٥١املادة   من   ٧وتضيف الفقرة     يفل  وارد نصها بالكام
 ال جيوز التوسل بوجود السكان املدنيني أو األشـخاص املـدنيني أو           ") الفصل الثامن أعاله  
نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية وال سيما يف حماولـة درء   حتركاهتم يف محاية

حظر مث إن   . "األهداف العسكرية أو تغطية أو حتبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية          اهلجوم عن 
جلنـة  من قواعـد     ٩٧املادة  (القانون العريف   له أيضا حكم    دروع بشرية   املدنيني ك دام  استخ

بالنسبة للرتاعات املسلحة الدوليـة  ،  ))٥٣٦(لقانون اإلنساين العريف  من ا الصليب األمحر الدولية    
ولذا، تستنتج البعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية قد انتـهكت          . وغري الدولية على السواء   

الذي حيظر جنيف الرابعة واحلظر املفروض مبوجب القانون الدويل العريف  من اتفاقية ٢٨املادة 
من الربوتوكـول   ) ٢(٥١السكان املدنيني بصفتهم هذه، على النحو املبني يف املادة          مهامجة  

  . اإلضايف األول
كمـة  احمل تهابـصف  ٢٠٠٢نظرت يف عام      قد احملكمة العليا اإلسرائيلية  وكانت    -١٠٩٨

وكانت هـذه   ،  مماثلة جدا يف الضفة الغربية    ممارسة  باللجوء إىل    العليا يف قضية تتعلق      اريةاإلد
 منظمات  سبعووصفت اجلهات القائمة باإلدعاء وهي      . "اجلارطريقة  "املمارسة تسمى آنذاك    

__________ 

)٥٣٦ ( Customary international humanitarian law سرائيلية بالطابع العـريف وتعترف احلكومة اإل. ٣٣٧، الصفحة 
  ).١٥١، الفقرة "...العملية يف غزة ") (٧ (٥١للمبدأ املكرس يف الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 
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يقوم فيـه  جليش اإلسرائيلي كان ا"حاالت حقوق اإلنسان ة من منظمات  وفلسطيني إسرائيلية
دخول وتفتيش مبان يشتبه يف أهنا مفخخة، وكان يأمرهم         ن الفلسطينيني على    السكابإجبار  

بأن يتقدموا القوات املقاتلة إىل مناطق معينة للبحث عن مطلوبني هناك، ووصفت أيضا كيف       
 ترافق القوات املقاتلة ليكونوا دروعا لدرء اهلجمات        "دروعا بشرية "استخدم اجليش السكان    

االت جرى فيها سؤال السكان عن املطلوبني واألسلحة، حتت         ووصفت أيضا ح  [...] عنها  
وبعبارة أخـرى، وصـفت     . )٥٣٧("التهديد باألذى البدين أو القتل إن مل جييبوا عن األسئلة         

   .حوادث مماثلة لتلك اليت حققت فيها البعثة يف غزة
ى وغريها من الذين أجابوا على تلك الـدعو       اإلسرائيليةسلحة  وكانت القوات امل    -١٠٩٩

القـوات  ه مينع منعا باتا علـى  أنم كانوا يعلمون لبس أهنأوضحوا مبا ال يدع جماال ألي    "قد  
، وحيظـر عليهـا     ‘رهائن‘ وأ‘ ا حية عودر‘العاملة يف امليدان استخدام السكان الفلسطينيني       

. )٥٣٨("إشراك السكان احملليني يف أي نشاط يعرضهم خلطر املـوت أو اإلصـابة بإعاقـات              
إداري يتناول  توجيه  ب العليا   اإلداريةكمة   املسلحة اإلسرائيلية أيضا لدى احمل     واحتجت القوات 

ين تعاوما قيل إنه عمل      على   اإلجراءهذا  ويعتمد  . "اإلنذار املبكر " ما يسمى بطريقة  استخدام  
بضرورة تحذير األشخاص املطلوبني ون مبحض إرادهتم متاما لفلسطينيون مدنييتطوع للقيام به  

مهـام  منع منعا باتا استخدام السكان احمللـيني يف    "التوجيه أنه   يرد يف   و. فسهمأن يسلموا أن  
ينص  و ".)املعلومات االستخباراتية من قبيل كشف مكان وجود متفجرات، ومجع        (عسكرية  

. ضد أي هجوملالحتماء هبم  ‘ا حيادرع‘سكان حمليني أنه مينع منعا باتا استخدام "أيضا على 
  .)٥٣٩("أال يوضع هؤالء يف املقدمةن، وسكان حمليدم القوات اليت يرافقها يتوجب، أثناء تقوهكذا، 
كمـة  مل تبت احمل  القوات املسلحة اإلسرائيلية،    اليت قدمتها   نتيجة هلذه التأكيدات    و  -١١٠٠

وخلـصت  . "اإلنذار املبكـر  "، وإمنا بتت يف طريقة      اجلارطريقة  ما يسمى   اإلدارية العليا يف    
بأال وأمرت   ،أيضاً "القانون الدويل تناقض  " "اإلنذار املبكر "  طريقة أناحملكمة يف حكمها إىل     

باراك  .العليا أ وقد أوضح رئيس احملكمة     . )٥٤٠(استخدام هذه الطريقة  القوات املسلحة   تواصل  
وتعضيدا حلجته،  .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٢٨ تنتهك املادة    "طريقة اجلار "متاما أنه يعترب أن     

اسـتخدام  [إن هذه املمارسات "ت على اتفاقية جنيف الرابعة يقول فيه     استشهد بتعليق لبكتي  
اليت يراد هبا تضليل نريان العدو ممارسة تستحق اإلدانة باعتبارهـا معاملـة             ] الدروع البشرية 
  ."قاسية ووحشية

__________ 

مركز العدالة القانونية حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل وآخرون ضد قائد املنطقة الوسـطى وآخـرين،                 ) ٥٣٧(
  .٢٠٠٥يونيه /ن حزيرا٢٣، احلكم الصادر يف ٣٧٩٩/٠٢القضية رقم 

  .باينيش. املرجع نفسه، رأي القاضي د ) ٥٣٨(
  .٧املرجع نفسه، الصفحة  ) ٥٣٩(
  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة  ) ٥٤٠(
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 عملياهتا العسكرية يف قطاع غـزة     وجاء يف تقرير للحكومة اإلسرائيلية عن سري          -١١٠١
   :يلي ما

ة منعـا باتـا   لدفاع اإلسـرائيلي قواعد االشتباك املعمول هبا يف قوات ا     متنع    
العليـا   ويضاف إىل ذلك أن احملكمة اإلسـرائيلية         . بشرية ااملدنيني دروع استخدام  

بأي صورة ألغراض عمليات عـسكرية،       املدنيني   قضت بعدم مشروعية استخدام   
. ن خيتبئـون فيهـا    إىل اخلروج من مبـا     يف ذلك استخدامهم لدعوة إرهابيني     مبا
األوامر بعدم  الدفاع اإلسرائيلي   صدرت إىل قوات    هذا احلكم،   صدور  أعقاب   يفو

  .احلظر وتلتزم قوات الدفاع اإلسرائيلية بإنفاذ هذا. مواصلة استخدام هذه املمارسة
واختذت قوات الدفاع اإلسرائيلية جمموعة متنوعة من التدابري لتلقني قواعد            

   .)٥٤١(ة هبا يف أوساط القادة واجلنوداالشتباك هذه والتوعي
ال تشري من قريب أو بعيد إىل إدعاءات حمـددة بـشأن حادثـة    احلكومة اإلسرائيلية بيد أن  

، ويف  )٥٤٢(٢٠٠٩مـارس   /معروفة للجميع حيث إهنا نشرت يف صحيفة إسـرائيلية يف آذار          
لـى   فصاعدا، وعرضـت ع    ٢٠٠٩أبريل  /تقارير نشرهتا منظمات غري حكومية منذ نيسان      

   .املدعي العام اإلسرائيلي يف رسائل وجهتها منظمات غري حكومية إسرائيلية
املتوفرة لديها أن سلوك القـوات املـسلحة        واستنتجت البعثة كذلك من الوقائع        -١١٠٢

.  من اتفاقية جنيف الرابعـة    ٣١اإلسرائيلية يف احلاالت املذكورة أعاله يشكل انتهاكا للمادة         
حتظر ممارسة أي إكراه بدين أو معنوي إزاء األشخاص احملمـيني،          "نه  على أ وتنص هذه املادة    

نة الـصليب   يرد يف تعليق جل    و ."خصوصاً هبدف احلصول على معلومات منهم أو من غريهم        
 حتظر اإلكراه أيا كان الغرض أو السبب، وليس ذكر احلـصول    ٣١املادة  "أن  األمحر الدولية   

ا، فقد أصبح من احملظور اآلن األخذ بالعرف الذي ولذ. على معلومات سوى مثال من األمثلة  
ظل مقبوال حىت اآلن يف املمارسة وإن كان حمل خالف نظري، الذي جييز جليش احتالل أن                

  . )٥٤٣("لديه‘ مرشدين‘يرغم سكان إقليم حمتل على أن يعملوا 
 أعمال التحقيـق الـيت جيريهـا اجلنـود     ٣١ومما يشكل كذلك انتهاكا للمادة       -١١٠٣
 هبم، ومع الذين يريـدون منـهم        ى مع مدنيني حتت هتديد القتل أو إحلاق األذ        نرائيليواإلس

وليس حبوزة البعثة   .  واألنفاق مدهم مبعلومات عن حركة محاس ومواقع املقاتلني الفلسطينيني       
جمدي عبد ربه   غري أن السادة    . أي معلومات عن حاالت نفذ فيه التهديد بقتل املدين احملتجز         

يقولون مجيعهم إنه وجهـت إلـيهم     إبراهيم حالوة وحممود عبد ربه العجرمي       عباس أمحد   و
ويقول جمدي عبد ربه أيضا إن اجلنود ضربوه وركلوه إىل أن أذعن لطلبهم             . هتديدات بالقتل 

__________ 

  .٢٢٨ و٢٢٧ الفقرتان "...العملية يف غزة " ) ٥٤١(
  ."خالل اهلجوم‘ دروعا بشرية‘القوات اإلسرائيلية املسلحة استخدمتنا : غزاويون" ) ٥٤٢(
  .٢٢٠الصفحة  ) ٥٤٣(
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أن يعطـي   رفـض    إنه عندما    حممود عبد ربه العجرمي    ويقول   .HS/08بالدخول إىل البيت    
  . ضلوعفكسرت له عدة طابق الثاين من بيته، ن ال، ألقوا به ممعلوماتللجنود أي 

، "جوين طريقة" اليت يبدو أن امسها اجلديد اآلن أصبح         "طريقة اجلار "استخدام  إن   –١١٠٤
 من  بطريقة تعسفية وغري مشروعة   فهي تنال   . يشكل انتهاكا ملعايري حقوق اإلنسان األساسية     

 اخلـاص بـاحلقوق      من العهد الـدويل    ٦املادة  احلق يف احلياة هلؤالء املدنيني الذين حتميهم        
وهم يقادون  املدنيني  فأقل ما ميكن أن توصف به حالة الرعب اليت يعيشها هؤالء            . السياسية

، أو دخول بيوت قد تكون مفخخـة    ، ل  اليدين ي العينني ومكبل   معصويب حتت هتديد السالح،  
 املعاملـة   ضـروب هو أهنا تشكل ضربا من      النار عليهم،   رمبا بداخلها مقاتلون قد يفتحون      

مث إن الشهود مجيعهم سلبوا مـن  .  الدويل من العهد٧القاسية والالإنسانية اليت حتظرها املادة     
من العهـد    ٩وهذا ما يشكل أيضا انتهاكا للمادة       . حريتهم وجرى انتهاك أمنهم الشخصي    

القوات ا مع   وترى البعثة أنه ال بد من أن تذكر أن الكثريين من املدنيني الذين تعاملو             . الدويل
تعرضـوا   اليت   اتقصصا مروعة عن اإلهان   رووا  عسكرية  العملية  الاملسلحة اإلسرائيلية خالل    

 مجيـع  هي جوهر ملبدأ احترام كرامة اإلنسان، اليت  ا صارخ التأكيد انتهاك هلا، واليت تشكل با   
  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 املعروضة أعـاله إىل     ته الروايا  تعرض أصحاب هذ   أنإىل   بعثة أيضاً وخلصت ال   -١١٠٥
 ،إنـسانية  املعاملة الال جتربة استخدامهم املتعمد كدروع بشرية إمنا يشكل ضربا من ضروب           

. معاناة كبرية ألشخاص حمميني مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة       إحداث  عمد يف   يتسبب عن   و
األشخاص يشكل خرقا   وهكذا، تعترب البعثة أن سلوك القوات املسلحة اإلسرائيلية جتاه هؤالء           

مبوجب ويشكل استخدام األشخاص دروعا بشرية أيضا جرمية حرب     . جسيما لتلك االتفاقية  
  . من نظام روما األساسي‘٢٣‘)ب)(٢(٨املادة 
لصوت لدعوة  لستخدام مكرب   على ا جمدي عبد ربه    إجبار  البعثة أن   ترى  ،  وأخرياً  -١١٠٦

للصليب أن اللجنة الدولية    بزعم  االستسالم  إىل  الكائن وراء بيته    الرجال احملاصرين يف البيت     
 من ٣٧األمحر حاضرة وأن بإمكاهنم أال خيشوا شيئا ويسلموا أنفسهم، يشكل انتهاكا للمادة            

ففي ذلك الوقت، كانـت     . الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف، الذي حيظر الغدر       
حد بدخوهلا، مبا يف ذلك اللجنة      عزبة عبد ربه قريبة جدا من منطقة عسكرية غري مسموح أل          

تلك األفعال اليت تستثري ثقـة       بأنه فعل من     ٣٧والغدر تعرفه املادة    . الدولية للصليب األمحر  
 أو أن    احلمايـة   االعتقاد بأن له احلق يف      وتدفع اخلصم إىل   ،اخلصم مع تعمد خيانة هذه الثقة     

كـذلك،  . "بق يف املنازعات املسلحة    طبقا لقواعد القانون الدويل اليت تط      ها،عليه التزاما مبنح  
جرمية حـرب   تعترب  بدنية بالغة   اليت يترتب عليها حاالت قتل أو إصابات        لغدر  فإن أعمال ا  

  . من نظام روما األساسي‘٧‘)ب)(٢(٨مبوجب املادة 
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العـسكرية   العمليـات    خـالل احتجاز الغـزيني    : احلريةسلب    - شرخامس ع
 ٢٠٠٨رب  ـديسم/األولون  ـكان ٢٧يف الفترة من    اإلسرائيلية  

   ٢٠٠٩ يناير/  كانون الثاين١٨إىل 
خالل  بأن القوات املسلحة اإلسرائيلية احتجزت       لبعثةا تلقتهاملعلومات اليت   تفيد ا   -١١٠٧

ال يعرف كم كـان عـددهم       و. نساء وأطفال الغزيني، من بينهم    مئات   العمليات العسكرية 
 يف قطـاع   داخل حفرة أو  و يف مبىن آخر     بيته أ يف  احتجز لساعات أو أيام      همبعضف .بالضبط
أو بعـد   بعد االعتقال   إما مباشرة   نقل إىل إسرائيل ومت احتجازه هناك،       خر  البعض اآل غزة، و 

مـن قبيـل قاعـدة      (واحتجز البعض يف قواعد للجيش      . يف قطاع غزة  االحتجاز يف البداية    
مل يعرف املكان   ، واحتجز آخرون يف أحد السجون، ومنهم من أخلي سبيلهم و          )٥٤٤()تاميان

وقد أبلغ بعضهم البعثة بأهنم تعرضوا لألذى أثنـاء وجـودهم رهـن             . الذي احتجزوا فيه  
االحتجاز حيث إهنم كانوا ينهالون عليهم ضربا وحيبسوهنم يف أماكن يف ظروف غري صحية              

وأبلغ البعض اآلخر   . مل تكن فيها وجبات الطعام كافية وال املرافق الصحية الئقة، إن وجدت           
ن أفرج عنهم، البعثة بأنه، أثناء وجودهم رهن االحتجاز، استخدمهم اجلنود دروعا بشرية             مم

  .)٥٤٥(وأرغموهم مثال على أن يتقدموهم يف السري و يسبقوهم يف الدخول إىل املباين
حقوقية إسرائيلية إىل   سبع منظمات   وجهت  ،  ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٢٨ويف    -١١٠٨

ظروف االحتجاز  "اإلسرائيلي، وإىل املدعي العام نداء بشأن       لعام  احملامي ا العسكري و القاضي  
ية القتالالفترة اليت كانت فيها األعمال      خالل  ون الذين اعتقلوا    طينيالقاسية اليت يعيشها الفلس   

وا يتعرضون هلا منذ حلظة اعتقاهلم حـىت        املعاملة املهينة والالإنسانية اليت كان    ، و يف غزة دائرة  
  .)٥٤٦("ازهم لدى مصلحة السجون اإلسرائيليةحلظة نقلهم الحتج

سجون ذين انتهى هبم املطاف يف ال     التجزين  عدد احمل  شخص   ١٠٠وقد قدر بنحو      -١١٠٩
وكثريا ما كان يـتعني      .)٥٤٧(وهناك من بني هؤالء من أفرج عنه منذ ذلك احلني         . سرائيليةاإل

باءهم أو عمالءهم كـانوا     على األسر واحملامني أن ينتظروا عدة أسابيع قبل أن يعرفوا أن أح           
احملتجـزين  عدد  تعمدت أال تكشف عن     سرائيل  ويقول بعض احملامني إن إ    . رهن االحتجاز 

__________ 

 الـيت نقلتـها عنـه    AD/0D، انظر أيضا إفادة الشاهد ٢٠٠٩ليه يو/ متوز٢٢مراسلة مع مركز مهوكيد،      ) ٥٤٤(
  .رابطة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان

 الـيت   AD/06واإلفادة اخلطية للشاهد    . اإلفادة اخلطية اليت قدمتها اللجنة العامة ملناهضة التعذيب إىل البعثة          ) ٥٤٥(
  .قدمتها رابطة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان

شكوى اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل، ومؤسسة احلقوق املدنية يف إسرائيل، ومركز             قدمت ال  ) ٥٤٦(
 إسرائيل، ومنظمـة بتـسيليم، ومنظمـة    -الدفاع عن الفرد، ومنظمة األطباء املناصرين حلقوق اإلنسان   

  .http://www.btselem.org/English/press_release/20090128.aspانظر . "ييش دين" ومنظمة "عدالة
أرقام قدمتها إىل البعثة منظمة األطباء املناصرين حلقوق اإلنـسان ورابطـة الـضمري لرعايـة األسـري                   ) ٥٤٧(

  .اإلنسان وحقوق
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طلبا إىل احلكومـة    احلقوقية"عدالة"وقدمت منظمة   . )٥٤٨(الصليب األمحر الدولية  لجنة  حىت ل 
 عداد هذا تدعوها فيه إىل اإلفراج عن هذه املعلومات ولكنها مل تتلق منها أي رد حىت وقت إ               

ويف النهاية، أفرجت مصلحة السجون اإلسرائيلية عن كثريين من هؤالء، ولكـن مل             . التقرير
  .يكن مبقدور البعثة أن حتدد كم كان عددهم بالضبط

ميثل من اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل،        حمام  وهو   ،السيد بدر يقول  و  -١١١٠
إنه يف جنيف،    يف اجللسة العلنية اليت عقدهتا البعثة        يف معرض حديثه الذي أدىل به      ،احملتجزين

قد و.  ونقل شهاداهتماإلسرائيليةيف السجون تجزين قابالت مع عدد من احمل أجرى عددا من امل   
  .ُحفر احتجزوهم داخل بشرية أو ادروعا رووا فيها كيف استخدمهم اجلنود قصصتضمنت 
 احتجـزهتم ن األشـخاص الـذين      قابالت مع عدد م   عددا من امل  البعثة  وأجرت    -١١١١

 وكان  .القوات املسلحة اإلسرائيلية لفترات طويلة خالل العمليات العسكرية يف غزة وبعدها          
بينهم، يف بعض احلاالت، أشخاص احتجزوا دون حماكمة أو احترام أدىن الضمانات الواجبة،             

نيني لعـدد مـن     واستمعت البعثة أيضا مباشرة إىل ممثلني قانو      . وتعرضوا ألذى نفسي وبدين   
األشخاص الذين كانوا رهن االحتجاز آنذاك، وقد ورد ذكر بعض من هؤالء يف مواضـع               

أسـئلة  وجهت البعثة إىل احلكومة اإلسـرائيلية       وباإلضافة إىل ذلك،    . سابقة من هذا التقرير   
 ددقطاع غزة خالل العمليات العسكرية وم     بعدد الذين احتجزهتم إسرائيل من سكان       تعلق  ت

عدد معرفة بعثة وطلبت ال.  رهن االحتجازالذين كانوا ال يزالونم، مبا يف ذلك عدد   احتجازه
هم، احتجـاز   وعلى أي أساس مت    "مقاتلون غري شرعيني  "بتهمة إهنم   غزة  الذين احتجزوا يف    

ومل تتلق  . وعدد الذين أحيلوا إىل احملاكمة، وماذا كانت الضمانات الواجبة اليت قدمت إليهم           
  .البعثة أي رد

  العطاطرةُحفَر   -ألف   
 كيلومترات مشال مدينة غزة، غـرب بيـت         على بعد عشرة  العطاطرة  يقع حي     -١١١٢
واحلي يف معظمـه     .اخلط األخضر  من جنوب     كيلومترات ةربعأىل  إ ةثالثعلى بعد    و ،الهيا

يف صباح  وقد تعرض هذا احلي     . بساتني الليمون والربتقال  تقوم فيها   زراعية  عبارة عن منطقة    
. )٥٤٩(سـرائيلية لقوات اإل لبري  توغل  أعقبه   شديد   لقصف جوي يناير  /كانون الثاين  ٥ يوم
، وكلهم مـن    )٥٥٠(كلهم من أبناء عشرية واحدة    شخاص،  أستة  أجرت البعثة مقابالت مع     و

 وكانوا  اليت وقعت يف أعقاب التوغل الربي     احلي نفسه، بينهم ثالثة عاشوا األحداث       سكان  

__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥مراسلة رابطة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان،  ) ٥٤٨(
  .ألسباب أمنية، تستخدم هنا رموز لإلشارة إىل الشهود من أفراد هذه العائلة ) ٥٤٩(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠، )ومعه ثالثة شهود آخرين( إىل البعثة AD/01اإلفادة اليت قدمها الشاهد  ) ٥٥٠(
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د إفاداهتم أدىل هبا ثالثة أشخاص آخرين من سـكان احلـي            وهناك أقوال تؤي  . من ضحاياها 
  .)٥٥١(نفسه إىل منظمة غري حكومية نقلتها عنهم إىل البعثة

بعد وقت قصري   ويناير،  /كانون الثاين  ٥يف صباح يوم    وجاء يف تلك اإلفادات أنه        -١١١٣
 أحدها بيت   البيوت، وكان عددا من   ا  سرائيليإ جنديا ٤٠حنو  اقتحم  من بدء العمليات الربية،     

بينـهم عـدة     ، شخصا ٦٥ كيف ّمجع اجلنود يف الشارع       لبعثةالذي روى ل   AD/01الشاهد  
، وأمروهم بأن يقفوا جنبـا إىل       فصلوا الرجال عن النساء   وأعالما بيضاء،   أشخاص يرفعون   

، وكيف كان اجلنود    الداخليةيتجردوا من ثياهبم باستثناء مالبسهم      يف مواجهة حائط و   جنب  
  .إصابات مما أسفر عن وقوع ،القوة البدنيةتهم باستخدام حماولة ملقاومي أدىن يردون على أ

ميلكـه الـسيد    بيت  ىل   إ  دقيقة ٢٠حوايل  ويقول الشاهد إن اجلنود نقلوهم بعد         -١١١٤
. عن النساء هم  فصل واستمر   يوم واحد ظلوا رهن االحتجاز ملدة     خليل مصباح العطار حيث     

. قذائفعدد من ال  بذلك اليوم   دحة جراء إصابته يف صباح      وكان البيت قد حلقت به أضرار فا      
كانت تتخذ يف ذلك احلني من هـذا        الشهود البعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية       أبلغ   وقد

  .)٥٥٢(موقعا لقناصيهاقاعدة عسكرية والبيت 
ظهـورهم  بشد أيـديهم إىل     الرجال   قيد مجيع    ،تقريبا مساء   ١٠وعند الساعة     -١١١٥

على األقل  طفال  أ امرأة وسبعة    ١١ ت أعينهم، واقتيدوا، إىل جانب    تيكية وعصب بالسبشرائط  
جنـوب  سنهم دون الرابعة عشرة، إىل تل العقلوق الواقع على مسافة كيلومتر أو كيلومترين          

وكان العديد من الرجال ال يزالون مبالبسهم الداخلية وهم عرضة لـربد            . املدرسة األمريكية 
ـ   لجيش اإل لمن مدفعية    برج اللقلق قريبا جدا      ويقع. )٥٥٣(الشتاء القارس  رابض سـرائيلي وم

اليت يقول الشهود بشأهنا إنه طوال الوقت الذي ظلوا فيه رهن االحتجاز، كانت هناك          هدبابات
  .واحدة منها على األقل ال تنفك تطلق نرياهنا

اجلنود بأن أهنم عندما وصلوا إىل تل العقلوق، أمرهم  البعثة، AD/01 وأبلغ الشاهد   -١١١٦
 ثالثـة أمتـار   حفرت ورفعت حوهلا جدران من الرمال طوهلا        خنادق  يرتلوا مجيعهم داخل    

يقدر أن  و. سالك شائكة أواحدة   حتيط بكل    كانت هناك ثالث حفر من هذا القبيل      و. تقريبا
ـ   أستة  ’’(متر مربع    ٧ ٠٠٠مساحة كل واحدة كانت تبلغ       ووصـف  ). ‘‘اتو سبعة دومن

أهنم أوقفوهم الواحد وراء األخر يف صفوف طويلة، بدال من حشدهم       فالشاهد املذكور كي  
__________ 

 اليت قدمها للبعثة احملـامي ماجـد بـدر،          RT و RS و RRاإلفادة اخلطية لكل من سكان حي العطاطرة         ) ٥٥١(
  .جنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل اليت كانت شاهدة يف اجللسة العلنية اليت عقدت يف جنيفوالل

استعمال بيت السيد خليل مصباح العطار مكانا الحتجاز املعتقلني تؤكدها أقوال مسري على حممد العطار                ) ٥٥٢(
اية األسري وحقوق اإلنسان،    اليت استقاها منه يف إفادة خطية احملامي ماهر تلحمي باسم رابطة الضمري لرع            

  .http://www.stoptorture.org.il/files/28109_eng.pdf: وميكن االطالع عليها على العنوان
 /، تتراوح درجات احلرارة يف قطاع غزة يف كـانون األول  .سي. يب.  لقسم األرصاد اجلوية حملطة يب     وفقاً ) ٥٥٣(

  .٧ وأدناها ١٧ا يناير يف املتوسط بني درجة أقصاه/ديسمرب وكانون الثاين
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 ٨حـىت يـوم     (يف العراء والربد طوال ثالثة أيام        جنبا إىل جنب، وأبقوهم داخل هذه احلفر      
وقد أرغموهم على أن ميكثوا     . وكانت كل حفرة تسع عشرين شخصا     ). يناير/كانون الثاين 

وكـان  . نكسوا رؤوسـهم   ذوعهم إىل األمام و   فيها يف أوضاع مرهقة وقد جثوا ومالوا جب       
ومل يسمح هلم يف اليوم األول من       . يراقبوهنم، ومل يكن يسمح هلم باحلديث فيما بينهم       اجلنود  

 ٦(اليومني الثاين والثالـث  وجودهم قيد االحتجاز باحلصول على أي طعام أو شراب، و يف  
ومل يكن يسمح هلم بالذهاب     . زيتون، مسح هلم برشفة من املاء وحبة        )يناير/ كانون الثاين  ٧و

سـاعتني  ما بـني    إىل االنتظار   يضطرون  وكان الرجال   . اض إال يف أضيق احلدود    املرحإىل  
قضاء حاجتهم، وكانوا يـسمحون هلـم       فر ل احلمبغادرة  قبل أن يسمح هلم     ثالث ساعات   و

م داخـل   وقد مسح لعدد قليل منهم بقضاء حاجته      . أحيانا عندئذ برتع العصابات عن أعينهم     
وذكر الشهود أن النساء كن، ألسباب ثقافية، ميتنعن عن         . احلفرة وراء كوم صغري من الرمل     

  .طلب اإلذن بالذهاب لقضاء حاجتهن إذ كن جيدن حرجا كبريا يف ذلك
وأن فـرة   كانت تشغل جانبا مـن احل     بعض الدبابات    إن   AD/01 ويقول الشاهد   -١١١٧

وطوال الوقت الذي ظـل     . )٥٥٤( الطرف الشرقي  واحدة منها على األقل كانت متمركزة يف      
الناس فيه حمتجزين يف تلك احلفرة، كانت الدبابة املتمركزة يف اجتاه الداخل تطلق كل يـوم                

  .على طول الطريق املقابلنرياهنا بشكل متقطع على البيوت الكائنة 
ا سبيل  ، أخلو يناير/ كانون الثاين  ٨يف  إهنم،   AD/01C و AD/01Bويقول الشاهدان     -١١١٨

الرجال إىل ثكنة عسكرية بالقرب من      ونقل  . النساء واألطفال وأمروهم بالذهاب إىل جباليا     
حلفـر  يف حفر مماثلـة     حيث احتجزوهم   . )Izokim(إيزوكيم  ثكنة  بتعرف   احلدود الشمالية 

وهناك، استمر احتجازهم وطال هبم احلـال وهـم         . حجماأصغر  كانت  لكنها  العقلوق   تل
 قدو.  اليت مل تتوقف عن احلركة يطن يف رؤوسهم        دباباتر، وكان هدير ال   عرضة للربد واملط  

وقع هديرها يف األذن لفترة طويلة بأن املرء يفقد صوابه ويتولد لديـه             لبعثة  لشهود  الوصف  
  .شعور بانعدام اجلدوى واالغتراب وقلة احليلة ويتملكه رعب شديد

 يكبليزوكيم، وكانوا ال يزالون م    مر عليهم الليل وهم رهن االحتجاز يف ثكنة أ        و  -١١١٩
وكانوا حيققون معهم بني احلني واآلخر النتزاع معلومات دقيقة         . البسهم الداخلية يدي ومب األ

وجاء . محاسنواب  مواقع صواريخ القسام، واألنفاق وأماكن وجود       يف معظم احلاالت عن     
 ووجهت إليهم هتديـدات     يف أقواهلم اليت أدلوا هبا للبعثة أهنم تعرضوا للضرب خالل التحقيق          

كانت تتكرر وال تتغري    ألسئلة  وتالحظ البعثة أن ا   . بقتلهم أو دهسهم حتت جنازير الدبابات     
  .بصرف النظر عن مرحلة التحقيق ومكان االحتجاز

 أحد الـشهود  قال عنهسرائيل إىل سجن يف ، أخذوهم إيناير/ كانون الثاين  ٩يف  و  -١١٢٠
عنـرب  يف وقد حبـسوهم  . يناير/كانون الثاين ١٢حىت هناك  مكثوا  وسجن النقب،   إنه كان   

__________ 

  . اليت أدىل هبا إىل اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيلRRهذا ما تؤيده أقوال  ) ٥٥٤(



A/HRC/12/48 

295 GE.09-15864 

وأجري معهـم  . وظلوا يضعوهنم فترة يف احلبس االنفرادي وأخرى يف زنزانات مجاعية   واحد  
وكان التحقيق يـدور    . حتقيق صارم كان يقوم به يف أغلب احلاالت شخصان مبالبس مدنية          

  .حول أنفاق محاس وأسلحتها ومكان وجود جلعاد شاليط
ـ       نإ AD/01C و AD/01Bويقول الشاهدان     -١١٢١ شرائط  أيديهما كانـت مـشدودة ب

إهنـم، يف   AD/01B، ويقول الشاهد مراتإىل كرسي وإهنما خضعا للتحقيق عدة       بالستيكية  
وحبسوه يف زنزانة مبفـرده     . إحدى املرات اليت حققوا فيها معه، أمروه بالتجرد من كل ثيابه          

هار بفتح باهبا وغلقه، فتلفعه موجـة مـن الـربد    كان جندي يقوم من حني آلخر خالل الن  
يف لفظيـا، و تحقيـق األول، هـددوه   ذكر أنه خالل ال    فقد   ،AD/01Cأما الشاهد   . الشديد

وأهنضوه ووضعوه يف مواجهه احلائط، ودقوا برأسـه        . التحقيق التايل، عصبوا عينيه وضربوه    
  . عجيزتهعلى ظهره و) ام ولكركال (ا مربحاضربينهالوا عليه ن أاحلائط عدة مرات قبل 

 "ن غري شرعيني  ومقاتل"وأخربوهم أثناء التحقيق أهنم     . ورفضوا إعطاءهم مالبس    -١١٢٢
ومل يكن يسمح هلم إال يف أضيق احلدود باحلصول على الطعـام            . اتفاقيات جنيف ال حتميهم   

ة من  قطروكان فطورهم قطعة صغرية من اخلبز عليه        . والشراب والذهاب إىل املرافق الصحية    
  .فاسدين مع رغيف خبز عفن  إن وجدت، سردينا وجبناوجبة العشاء،وكانت . املرىب

 وهو جمرد من ثيابه     حتجازاليت عاشها رهن اال   تجربة   ال ،AD/01C ويصف الشاهد   -١١٢٣
. ومكبل باألصفاد بأهنا ولدت لديه شعورا باليأس واالختناق والغثيان وبأن العامل قد ختلى عنه

شكل ال يشعر بأوجاع من أثر الضرب وال يستطيع اجللوس أو االضطجاع بال           وقال إنه ال يز   
  .الذي يرحيه
، وصلت جمموعة أخرى، وفصلوا     سجن النقب وأثناء وجوده رهن االحتجاز يف        -١١٢٤

وال تعرف البعثة كم كان عددهم بالضبط، غري أن الشاهد املذكور           . أفرادها يف العنرب الثاين   
  . أفراد جمموعتهيقول إنه كان أقل من عدد

إيريـز  معرب  ود إىل   الشه، وبينهم   شخاصأتسعة  ، نقل   يناير/ كانون الثاين  ١٢يف  و  -١١٢٥
أجـروا  لبعثة كيف أهنـم     ل AD/01ووصف الشاهد   . وكانت أعينهم معصبة وأيديهم مقيدة    

، وبعـد عـدة سـاعات     . هم على التجرد من مجيع ثياهبم     ، وأجربو معهم هناك حتقيقا قاسيا   
  .جريا على األقدام وبأال يلتفتوا خلفهمغزة عودوا إىل أمروهم بأن ي

وىل اجملموعة األ تجزين من أفراد     مجيع احمل  م أخلوا سبيل  هنإ AD/01 ويقول الشاهد   -١١٢٦
وكان الـبعض مـن     .  شخصا ٦٥، وكان عددهم    سرائيلإىل  إمن العطاطرة   الذين اقتادوهم   

وحـىت  . يكونوا ضمن اجملموعة األوىل    ومل   ،أفراد عائلته قد تعرضوا لالعتقال يف وقت الحق       
أماكن خمتلفة مـن مرافـق       يف   ال يزالون رهن االحتجاز    منهمثالثة  كان  كتابة هذا التقرير،    

وال يزال هناك عدد غري معروف من احملتجزين        . السجون اإلسرائيلية االحتجاز التابعة ملصلحة    
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ول جلسة  من املقرر أن تعقد أ    و. كتائب القسام يف  ن غري شرعيني، وأعضاء     ومقاتلبتهمة أهنم   
  ).تاريخ اليوم غري معروف على وجه التحديد(أغسطس / يف آبيف إسرائيلحملاكمتهم 

   AD/02وإساءة معاملة الشاهد احتجاز   -باء   
وهـو رجـل    . ٢٠٠٩ يوليه/ متوز ١ يف   AD/02 أجرت البعثة مقابلة مع الشاهد      -١١٢٧

.  تقريبا  يوما ٨٥ ملدة   ٢٠٠٩يناير  /نون الثاين  كا ٤اعتقل يف   وقد  . بيت الهيا أعمال يقيم يف    
أن احتجـز يف البدايـة يف        بئر السبع والنقب، بعد      ينسجوقد احتجز طوال هذه الفترة يف       

ومثَل أمام ما يبدو أنه     . البدينووتعرض لألذى النفسي    . عسكريةأماكن وصفت بأهنا مواقع     
 وأطلق سراحه   . ونتائجها  احملاكمة  مل يوضحوا له أبدا ماذا كانت طبيعة       حمكمة جنائية، ولكن  

  .غزةإيريز، وهناك أمروه بأن يرجع إىل دون أي تفسري، وعاد إىل معرب 
يف بيت الهيـا  ، جتمع هو وأفراد من أبناء أسرته املمتدة    يناير/ كانون الثاين  ٣ويف    -١١٢٨

ىف و.  شخص ٢٠٠أكثر من   ، وكان عددهم    يف املنطقة كانت جارية   هلجمات اليت   على إثر ا  
سـرائيلية   القـوات اإل   ، دخلـت  يناير/كانون الثاين  ٤ صباحا من يوم     الرابعة الساعة   حوايل

وفصلوا الرجال عن النساء     وأمروهم أن خيرجوا مجيعا من بيوهتم        .النار، وهم يطلقون    نطقةامل
وأمروا النـساء واألطفـال     . ال دون أن يسألوهم عن أمسائهم      رج ١٥وا  اختارو. واألطفال

وفصلوا جمموعة الرجال اخلمسة عشر، وكان هو أحدهم، عن بقية الرجـال            . بالسري جنوبا 
وأخذوهم سريا على األقدام إىل مكـان       . وعصبوا أعينهم وكبلوا أيديهم بشرائط بالستيكية     

وبعد ساعة، أخذوهم إىل أحد البيـوت، وهنـاك         . )٥٥٥(مكشوف على بعد نصف كيلومتر    
  .م أيضا معصويب األعني شخصا يبدو أهنم كانوا، ه٥٥ أو ٥٤انضم إليهم 

 ويأخذوهنم  غرفة منفصلة كانوا حيققون معهم يف      كيف   AD/02ووصف الشاهد     -١١٢٩
، مل يكن هو    رجالوقال إن بعض    .  أشخاص و ثالثة إليها فرادى أو يف دفعات من شخصني أ       

أمروا بأن يرتلوا إىل خنادق أو حفر شقت        و معهم   أثناء التحقيق من بينهم، تعرضوا للضرب     
وكانوا يضعوهنم فيها لعدة ساعات مقيـدي األيـدي         . البيت وتتسع لشخص واحد   خارج  

  .ومل يكن يسمح هلم مبغادرهتا لقضاء حاجتهم. ومعصويب األعني
 ١١ أربع نساء و- شخصا ١٥ بجيء إىل البيت يف وقت الحق من تلك الليلة،  و  -١١٣٠

رج الغرفة الـيت كـان    واحتجزوهم حىت الصباح يف ممر خا     . طفال سنهم دون احلادية عشرة    
الرجـال والنـساء     أخـذوا    يناير،/كانون الثاين  ٤ويف صبيحة يوم    . يوجد الرجال بداخلها  

كان الرجال ال يزالـون مقيـدي األيـدي         و. البيتخارج  ساحة مكشوفة   واألطفال إىل   
__________ 

، … الواردة يف إفادات اجلنـود       ٢١، انظر أيضا اإلفادة     ٤٨إفادة مركز القدس للشؤون العامة، الصفحة        ) ٥٥٥(
 صاحبه أن يفتح الباب وجنمـع      ندخل إىل البيت وندعو   ":  واليت جاء فيها   AD/01اليت تؤيد أقوال الشاهد     

  .٥٠، الصفحة "كل الذكور ونقيدهم وجنمع األسرة يف غرفة ونبدأ يف التفتيش
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ذلك احليز كان موقعا عسكريا يعج بالدبابات       ن  إ AD/02ويقول الشاهد   . ومعصويب األعني 
مث ضربوا حوهلم سياجا من .  وأمروهم بأن جيلسوا مجيعهم يف وسط الساحة الشاغرة.واجلنود

ومكثوا يف تلك املساحة طوال النهار وطوال الليل على مقربة من حركة            . األسالك الشائكة 
  .مسمع من هديرهاالدبابات و
ا حـىت    شخصا آخرين احتجـزو    ٢٠و ١٨ومضى يقول إنه كان هناك ما بني          -١١٣١

 وقد علم بذلك من األحاديث اليت تبادهلا        .طراملربد و  وعرضة لل   شاحنة مفتوحة  خلالصباح دا 
  .)٥٥٦(مع بعضهم يف صباح اليوم التايل

ـ نقلوا من ذلك املوقع العسكري إىل وجهـة جم        ،  يناير/ كانون الثاين  ٥يف  و  -١١٣٢ ة هول
طقة  رجال آخر إىل من    ٣٥وأخذوه ومعه   . )٥٥٧(رجال مل يكن هو من بينهم      ٢٠و ١٨ بني ما

وظلوا هناك ملدة سـاعة ونـصف الـساعة    . حددها بأهنا يف مشال غزة وتقع داخل إسرائيل 
مث بدأوا ينادوهنم بأمسائهم الواحد تلو األخر، ونزعوا عنهم         . وأيديهم مقيدة وأعينهم معصوبة   

وبعد ذلـك   . العصابات وحقق معهم شخص عرف نفسه بأنه ضابط من جهاز املخابرات          
) مل يذكر كم كان عددهم بالضبط     (ه ومع بضعة أشخاص آخرين       أجريت مع  بوقت قصري، 

وهو ال يعرف اسم القناة التلفزيونية . مقابلة مع أناس قدموا أنفسهم بأهنم أفراد طاقم تلفزيوين
مث اقتيدوا إىل ساحة مكشوفة حيث مكثوا طوال الليل وهم يواجهون      .  أي تفاصيل عنها   وأ/و

) ينـاير /كانون الثاين  ٦و ٥ الفاصلة بني يومي  (ك الليلة   ويف وقت الحق من تل    . املطر والربد 
. عصبوا أعينهم وقيدوهم بسالسل وأخذوهم إىل مكان عرف يف ما بعد إنه سجن بئر السبع              

  .نزعوا عنهم العصابات والقيودعند الفجر، وبعد بضع ساعات، 
 ممـا ،   جدا اضيقألن القيد كان    أمل شديد   يشعر ب نه كان   إ AD/02ويقول الشاهد     -١١٣٣

 فقـد .  الناشئ عن إصابات كان حيملها من قبل يف يديه ومعـصمه كان يزيد من شدة األمل    
وأصـيب  . ذراعيه ال تزال أثارها باديةيف يديه وكان أصيب يف فترة سابقة من حياته حبروق       

. يسبب له آالما مربحة عندما تنخفض درجات احلـرارة        اجللد  بتلف دائم يف عصب نسيج      
وجتاهلوا عـدة   . لربد الشديد ، مما كشف يديه ل    ه أثناء التحقيق معه   يقفازنه  وقد أخذ اجلنود م   

بيد أهنم  . ات إسعافه قبل أن يصل إىل بئر السبع حيث مسحوا له مبقابلة طبيب            ـرات طلب ـم
  .مل يعطوه سوى مرهم غري معاجل طبيا

__________ 

رابطة احلقـوق املدنيـة يف      ( تؤيدها رسالة وجهتها عدة منظمات غري حكومية         AD/02أقوال الشاهد    ) ٥٥٦(
 فرد، ومنظمة األطبـاء   واللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل، ومركز الدفاع عن حقوق ال           إسرائيل

العسكري  إىل احملامي ) "عدالة" ومنظمة   "يش دين "حلقوق اإلنسان، ومنظمة بتسيليم، ومنظمة       املناصرون
: ، وميكـن االطـالع عليهـا علـى املوقـع الـشبكي            ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٨ يف العام

http//www.stpotorture.org.il/files/28109_eng.pdf.  
إنه عرف فيما بعد أن الرجال أخذوا إىل سجن عسقلون قبل أن يأتوا هبـم إىل                 AD/02يقول الشاهد    ) ٥٥٧(

  .سجن بئر السبع، حيث مجعوا مع آخرين كان الشاهد أحدهم
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ـ . يف بئر السبع ملدة أسبوع تقريبا     حتجزوه   ا مهنإ AD/02ويقول الشاهد     -١١٣٤ انوا وك
. اآلخـرين تجـزين   يف فناء مع العديد من احمل     يضعونه حينا يف احلبس االنفرادي وحينا آخر        

أخذوه إليه وهـو معـصوب   ساعتني تقريبا  حتقيقا دام شخاصأثالثة  وأجري معه ذات مرة     
وأثناء التحقيق، اعتدوا عليـه بالـسب والـضرب،    . غاللالعينني ومقيد اليدين ومكبال باأل   

 وركلوه وحاول أحد احملققني أن ميرر مقدمة حذاءه يف الفراغ الفاصل بني             وجذبوه من شعره  
  .معصمه والقيد املطبق عليه

 أو حنو ذلك، ويف أعقاب حتقيـق أجـراه معـه            يناير/كانون الثاين  ١٣ويف يوم     -١١٣٥
وظـل  . شخص يرتدي مالبس مدنية، عصبت عيناه وقيدت يداه وأخذوه إىل سجن النقب           

نقل على األقل عشر مرات مـن زنزانـة         ،  وخالل هذه الفترة  . مارس/ارهناك حىت هناية آذ   
  .أخرى إىل

جنـاح يـضم زنزانـات    ىل إأصفاده واقتيد وعندما وصل إىل هناك، نزعوا عنه       -١١٣٦
وبعد سـاعتني،   . ويوجد بداخل كل منها مقعد حديدي     . بال نوافذ انفرادية أبواهبا حديدية    

ثيابه وتركوه واقفا   من  وهناك، جردوه   ،  ىل غرفة التحقيق  عصبوا عينيه وقيدوا يديه واقتادوه إ     
واقتـاده أربعـة    . مبفرده ملدة ساعة تقريبا، مث ردوا إليه ثيابه وقيدوا يديه وكبلوه باألصفاد           

. أشخاص إىل غرفة أخرى، وهناك ضربوه بعقب بندقية واهنالوا عليه عدة مرات لكما وركال           
مث اقتـادوه إىل    . ه مبفرده يف الغرفة قرابة ساعتني     مث تركو . وظلوا يضربونه قرابة نصف ساعة    

وكان هناك سبعة أو مثانية أماكن أو       .  حسب تعبري اجلنود   "اخليام"حيز مجاعي واسع يسمى     
  . يف أرجاء السجنخيام موزعة 

م محلوه محال إىل اخليام ألنه مل يكن يقوى على املشي            إهن AD/02ويقول الشاهد     -١١٣٧
إىل طبيـب،   وأخذوه  . الذي تعرض له  الضرب  حلقوها به جراء    أاليت  بليغة  الجلروح  بسبب ا 

وبقي يف منطقة اخليام ملدة أسبوع تقريبا قبل         .وأعطوه بعض األدوية ومسحوا له بأن يستحم      
. وكان يوجد هبا سرير حديدي وسـرير مبيـت        . أن ينقلوه إىل زنزانة تضم أربعة أشخاص      
ومل تكن توجـد    . لزنزانة مظلمة وقذرة  وكانت ا . وهناك نام هو وشخص ثان على األرض      

وخالل األسبوع بكامله، كان عليهم أن يقضوا حاجتـهم يف          . فيها حنفية مياه وال مرحاض    
  .الزنزانة اليت مل تكن نظفت إطالقا

يف  اقتيـد    ،وقت ما خالل هذه الفتـرة     ويف  . زنزانة ملدة أسبوع تقريبا   اليف  وبقي    -١١٣٨
وعندما  .غاللمعصوب العينني، مقيد اليدين ومكبل باأل     هو  حافلة إىل ما بدا له إنه حمكمة و       

. وبقي يف أصفاده عندما أخذوه إىل قاعة احملكمة. وصل إىل هناك، نزعوا عنه العصابة والقيود
وكـان  . وكانت القاعة كأي قاعة حمكمة وكان القاضي جيلس وراء طاولة يف وسط الغرفة            

ويف داخل القاعة، أمـروه     . رتدون مالبس مدنية  يثالثتهم  كان  و .حييطان به والدفاع  اإلدعاء  
ومل يقدم احملامي  . على احملامي الذي قيل إهنم عينوه للدفاع عنهوافقةاملاستمارة بأن يوقع على 

وعندما بدأت احملاكمة، وجه القاضـي       .يةمنظمة حقوق نفسه باالسم وإمنا باعتباره عضوا يف       
ه القاضي إنه متهم بأنه مقاتل غري شرعي، ولكن مل          وأبلغ. كالمه إليه وتال عليه الئحة االهتام     
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وعندما طلب احملامي حتديد التـهم،  . ومل يوجه القاضي إليه أي سؤال. يبلغه بأي هتمة حمددة 
 ٣٠ودامت املداوالت   . أجابه القاضي بأهنا يف ملف سري وال ميكن احلديث عنها أو كشفها           

  .دقيقة تقريبا أخذوه بعدها إىل سجن النقب
جيري فيه بانتظام   آخر  عنرب  ه إىل   ونقل،  يناير/ كانون الثاين  ٢٨وبعد أسبوع، أو يف       -١١٣٩

 ٨وبعد  . ويؤمرون خبلع ثياهبم لتفتيشهم   ،  ذكر أمسائهم فردا فردا   ـجزين ب ـاملناداة على احملت  
مع تقامسوه  عنرب أكرب    رجال آخرين تقريبا إىل      ١٤ ومعه   فرباير/ شباط ٧ أيام نقلوه يف   ١٠إىل  

  .بزيارهتمالدولية الصليب األمحر للجنة مسح و. من الضفة الغربيةسجناء 
ذاتـه، مث إىل    آخر يف الـسجن     عنرب  إىل  أوال  مرتني،  نقلوه  فرباير،  / شباط ٨يف  و  -١١٤٠

 ٩ويف  . الزنزانة اليت كانوا حبسوه فيها يف املرة األوىل حينما جاؤوا به إىل سـجن النقـب               
عنـرب  للمرة التاسعة، إىل    ،  خرينآشخاص  أعدة  وه ومعه   نقلعند الظهر تقريبا،    فرباير،  /شباط

أولئك الذي جاؤوا هبم من  كبري من السجناء، مبن فيهم      الذي يوجد فيه عدد     آخر يف السجن    
، خالل هـذا الوقـت    و. برملانينيإنه كان بينهم عدة      AD/02  ويقول الشاهد  .الضفة الغربية 
بالتهم املوجهـة إليـه،     وقد أبلغوه    .مرات الشخص الذي عرف نفسه بأنه حمام      التقى ثالث   

  .فيهاشاركة املوهي االنتماء إىل املقاومة و
. آخر من الـسجن مرة أخرى إىل عنرب  آخرين ١٠وه مع مارس، نقل / آذار ٢يف  و  -١١٤١

علـى  باإلنكليزية والعربية   كتابة  وكانت هناك   . يف غرفتني، مخسة يف كل غرفة     هم  وضعوو
ومل يكن يسمح هلم باستخدام املراحيض إال يف حدود        . “ن غري شرعيني  ومقاتل”تقول  اجلدار  

  .ضيقة وكانوا يقدمون هلم طعاما غري مطبوخ
فقد أخذوه إىل معـرب     .  تقريبا، أفرج عنه أخريا    مارس/ آذار ٣٠ أو   ٢٩ويف يوم     -١١٤٢

إيريز هو وأخيه وابن عم هلما معصويب األعني ومقيدي األيدي، وهناك، حققوا معهم ملـدة               
 ومل خيربوهم ال عـن      .مث أمروهم أن يعربوا احلدود وأال يلتفتوا وراءهم       . ت تقريبا أربع ساعا 

  .سبب اعتقاهلم وال عن سبب إطالق سراحهم

  AD/03إفادة الشاهد   -جيم   
 وعلى مقربة من احلدود     جبالياشرق  الكائن  حي السالم   يف   AD/03يقيم الشاهد     -١١٤٣

 احلي الذي يقيم فيه   على  هجمات جوية   تجازه  وقد سبقت اعتقاله واح   . الشرقية مع إسرائيل  
 من القصف   على مدى مخسة أيام     بيته عدة مرات    وقد أصيب  .واجتياحه بواسطة قوات برية   

 واستمرت اهلجمات طوال الليل عندما كان معظم الناس         .١٦-إفطائرات  بقذائف أطلقتها   
  .ربه يف مكان قريبأقاحبث عن ملجأ له يف بيت أحد اهلجمات، تواصل نتيجة لو .)٥٥٨(نياما

__________ 

 مرتني يف ظرف ساعتني مما خلف أضرارا        AD/03يناير، أصيب بيت الشاهد     / كانون الثاين  ٣يف ظهر يوم     ) ٥٥٨(
ينـاير،  / كانون الثـاين   ٤ويف ليلة يوم    .  قضوا الليلة  وانتقل مع أفراد أسرته إىل بيت قريب حيث       . فادحة

وأصيب . وعندما كان الشاهد راجعا إىل مرتله، أصيب بيته بقذيفة للمرة الثالثة واهنار جانب من السقف              
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 نه على الرغم من أن املنطقة ميكن أن تعترب مبثابة خط جبهة حيث كـان              ويقول إ   -١١٤٤
فبعد أن اقتحمت القوات املسلحة اإلسرائيلية احلي مل يعد         جلماعات املسلحة،   يوجد هبا أفراد ا   

 هفيارية  جمقاومة  أعمال  تكن هناك   فلم  . هتديدا عسكريا هناك منطقيا ما يبعث على اعتباره       
إذا كان القصد من هذه اهلجمات هو تدمري مراكز القيـادة املزعومـة،             و. استهدفوهعندما  

حمالة قد دمرت     فإهنا إزاء كثافة القصف، ستكون ال       حلركة محاس،  لألسلحةمواقع خمابئ    أو
  .األولية اليت شنت على احليجمات إثر اهل
 أصيب البيـت  يناير،/ون الثاينكان ٨من يوم صباحا  ٣٠/١١ الساعة    حوايل يفو  -١١٤٥

ـ  كانأنه عندما   وصف كيف   و .ىل بيته إالعودة  ، فقرر   ةالذي جلأ إليه بقذيف    اول مغـادرة    حي
 النـار   ونسـرائيلي طلق اجلنود اإل  ، أ نساء وأطفال حيملون أعالما بيضاء     ومعه   مرتل ابن عمه  

 عنـد الظهـر     ،من ذلك  ثالثني دقيقة     وبعد .زوجة أبيه برصاصة يف ساقها    فأصيبت   .عليهم
. الشارعأن خيلوا بيوهتم وخيرجوا إىل     سرائيلية مجيع السكان    القوات املسلحة اإل  أمرت  تقريبا،  
ـ        الرجال عن النساء واألطفال، و     واوفصل ائط ورفـع   أمروهم أن يصطفوا يف مواجهـة احل

وظلوا عراة مصطفني يف مواجهـة      . الداخليةثياهبم باستثناء مالبسهم    قمصاهنم والتجرد من    
  .أن يتحركواطفال األنساء والجال ومث أمروا الر.  دقيقة١٥ائط حلوايل احل

اجلرافات، هدمتها  أكوام كبرية من أنقاض وحطام مباين       بالشارع مسدودا   وكان    -١١٤٦
ـ . ونـشخاص، مبن فيهم األطفال واملسن    أعدة  مما شكل عائقا كبريا عرقل سري        اروا ـوس

النـساء  ، أمـروا    بعد ساعتني و. أحد البيوت إىل  أن يصلوا    قبل   ا متر ٢٥٠ إىل   ٢٠٠ملسافة  
بعد ذلك بوقت قصري، نقلوا شقيقه وابن عمـه ورجـل           و. أن يذهبوا إىل جباليا   واألطفال  

مث عصبوا أعينهم وقيدوا أيديهم إىل      . وهناك طرحوهم أرضا  إىل غرفة أخرى،    حتدد هويته    مل
واحتجـزوا  . ة ساعات وحققوا معهم كل فرد على حده لعد      . ظهورهم بشرائط بالستيكية  

طوال الليل داخل تلك الغرفة، وكان معهم ثالثة أشخاص آخرين عرفوا أنفسهم بأهنم مـن               
ومل يكن يسمح هلم باحلصول على الطعام أو الـشراب أو الـذهاب             . سكان حي عبد ربه   

يناير، نزعت عنهم عـصاباهتم     / كانون الثاين  ٩ويف صباح اليوم التايل، يف      . لقضاء حاجتهم 
  .أحد اجلنود حتقيقا فرديا مع الرجال السبعة مجيعهموأجرى 
يف و. ع للقناصة قاعدة عسكرية وموق  جرى استخدامه ك   البيتن  ويقول الشاهد إ    -١١٤٧

 ادروعهم  يف استخدام بعض  ون  اجلنود اإلسرائيلي ، بدأ   الحتجازمن وجودهم رهن ا   اليوم الثاين   
ومارسـوا علـيهم    . نـوم وبال  عام  طوكانوا حىت ذلك احلني قد مر عليهم يوم بال          . بشرية

__________ 

ويف وقت الحق من ذلـك، أصـيب        . هو جبروح طفيفة بينما أصيبت أمه وزوجته جبروح أشد خطورة         
 دقيقة هجوم آخر هدم هنائيا واجهة الطابق األرضي ممـا           ٢٠تبعها بعد   البيت للمرة الرابعة بقذيفة أخرى      
). اهلجوم السادس (وبعد ذلك بقليل، أطلقت على البيت قنبلة أخرى         . تسبب يف جرح أب زوجته الثانية     

ويف صـباح  . يناير/ كانون الثاين٧هو وأفراد أسرته إىل بيت ابن عمه حيث قضوا أربعة ليال حىت             وانتقل
يناير، تكثف القصف اجلوي حبيث أصبحت تسمع كل دقيقة وفقـا ملـا أوردتـه               /ون الثاين  كان ٨يوم  

  .دوي قذائف/التقارير ثالثة انفجارات
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فقد كانت التهديدات بالقتل والـشتائم تالحقهـم        . وصفه الشاهد بأنه تعذيب نفساين     ما
وكانوا يريدون استخدامه درعا بشرية أثناء تفتيش البيوت، فرتعوا العصابة عن           . انقطاع بال

 وتوعدوه بالقتل إن    وأرغمه اجلنود على أن يتقدمهم يف السري      . عينيه، ولكنهم أبقوا على قيده    
وبعـد أن  . وأمروه أن يفتش كل غرفة وكـل دوالب       . هو رأى أحدا، وأخفى عليهم األمر     

انتهى من تفتيش أحد البيوت، أخذوه إىل بيت آخر حتت هتديد السالح وأمروه بأن يعيـد                
  .وكانوا يف أثناء كامل هذه العملية يكيلون له اللكمات والصفعات والشتائم. الكرة

رهـن  اجملموعـة   ملا كانت   لقيام بذلك مرتني    م أرغموه على ا   هنقول الشاهد إ  وي  -١١٤٨
 وقـد  .على أن يفعلوا مثلـه   ن أيضا   يخروأرغموا اآل . مثانية أيام لبيت ملدة   يف هذا ا  االحتجاز  

ومل .  بيوت يف املرة الثانية    أربعةتفتيش  ، وعلى   ثة بيوت تفتيش ثال أرغموه يف املرة األوىل على      
  .اجلماعات املسلحةجرات أو أحد من أفراد يعثر على أي متف

ينهبون ،  تفتيشيف هناية كل    إن اجلنود اإلسرائيليني كانوا      AD/03 ويقول الشاهد   -١١٤٩
  .)٥٥٩(البيت فيقومون على سبيل املثال بتحطيم األبواب والنوافذ وأدوات املطبخ واألثاث

اآلخرون حمتجزين ملـدة    ، أعادوه إىل البيت حيث ظل هو والستة         يف هناية اليوم  و  -١١٥٠
وكان ال يسمح هلم باحلصول على الطعـام واملـاء          . يناير/كانون الثاين  ١٦أيام، حىت   مثانية  
وأخربوهم أن  . يف أضيق احلدود وغالبا ما كانوا ال يسمحون هلم بالذهاب إىل املرحاض            إال

تعليمـات  ينفـذون  "وقال الشاهد إن اجلنود كانوا على حد قول أحدهم    . لن تنتهي حمنتهم  
  ."أصدرهتا القيادة

ويقول الشاهد إهنم دققوا يف     . وطلب للمرة األوىل من احملتجزين أوراقهم الثبوتية        -١١٥١
بأنـشطة  عالقـة لـه بـأي       أي  ولو كانوا وجدوا يف سجله ما يـشري إىل          . أوراق هويته 

  .لقتلوه مسلحة،
 اآلخر وميسكه مـن     يناير، أمروهم بأن يقفوا الواحد وراء     / كانون الثاين  ١٦يف  و  -١١٥٢

وأرغمـوهم علـى    . معاصمهمقميصه وكانت أيديهم مقيدة بشرائط بالستيكية تطبق على         
البيت الذي كانوا احتجزوا فيه، وأمروهم أن جيلسوا        قريب جدا من    رابضة  دبابة  االجتاه حنو   

فكانـت   ،صخور كـبرية  وسارت هبم الدبابة يف طريق وعرة و      . الواحد فوق اآلخر داخلها   
وبوصوهلم . غري حمدد توقفت يف مكان وبعد حوايل ثالث ساعات،. ترتطم جبدراهنارؤوسهم  

ويقول الشاهد إهنـم    . إىل هناك، أمروهم أن يرتلوا إىل حفر بعمق ثالثة أو أربعة أمتار تقريبا            
كانوا يف موقع عسكري حيث إهنم مسعوا أصوات عدة جنود وهم يقهقهون ويتندرون عليهم      

__________ 

توضح رواية جندي أجرت مقابلة معه منظمة كسر جدار الصمت والرواية املدونة يف إفادة مركز القدس                 ) ٥٥٩(
 ويرد يف إفادة مركز القدس للشؤون العامـة         .للشؤون العامة أن اجلنود كانوا ينهبون البيوت بعد تفتيشها        

وقـام  . دفاتر وكتب ومزقها  ] أحد اجلنود [فأخذ  . األسرة مل تكن موجودة، فقد هربت     " ٧٨يف الصفحة   
  .٨٠، الصفحة ٣٥، اإلفادة ... إفادات اجلنود" [...]آخر بتهشيم دواليب بركلها دفعا للضجر 
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هدير حمركات الدبابات يطن    يدي و معصويب األعني ومقيدي األ   هناك  وظلوا  . بأصوات عالية 
ومكثوا يف تلك احلفرة ملدة ساعة تقريبا، مث أجلسوهم داخل دبابـة كانـت               .يف رؤوسهم 

  .تتحرك يف شكل دائري
نزعوا القيود اليت كانت تكبل أيديهم وقيدوهم بـسالسل داخـل           ،  قليلبعد  و  -١١٥٣
وعندما وصلوا، جرى تفتيشهم ملدة مثانيـة       . حدثون بالعربية ورافقهم جنود كانوا يت   . حافلة

مث أمروهم أن يقفوا الواحـد جنـب        . ساعات قبل اقتيادهم إىل ثكنة عسكرية يف بئر السبع        
وتركوهم على تلك احلال عرضة لتيارات اهلواء       . اآلخر قبالة احلائط وأن يتجردوا من ثياهبم      
  .وأعينهم معصبة ملدة ثالث أو أربع ساعات

شخاص، بينـهم   أمثانية  قيدوا باألغالل داخل احلافلة      يناير،/ كانون الثاين  ١٩يف    -١١٥٤
 ١٦بئر الـسبع يف     نقلوا إىل   سبعة الذين   رجال ال  وشقيقه ورجل آخر من جمموعة ال      الشاهد،

وأمروهم أن ينحنوا جبذوعهم ويدفنوا رؤوسهم فيمـا بـني ركبتـيهم            ،  يناير/كانون الثاين 
، هـذه الرحلـة  وخالل . النقب يف رحلة استغرقت قرابة أربع ساعات      واقتادوهم إىل سجن    

ظلوا يتعرضون للضرب على أيدي اجلنود األربعة أو اخلمسة ويتلقـون منـهم الـركالت               
بـل وورد أن  . واللكمات وكانت الدماء تسيل منهم وكانت أكثر غزارة لدى اثنني منـهم    

ن اجلنود الذين كانوا على منت احلافلة من        ويقول الشاهد إنه يعتقد أ    . اثنني منهم فقدا وعيهما   
  .أصل روسي ألهنم كانوا يتحدثون عن طريقة وضع األصفاد يف االحتاد الروسي

قام حراس السجن بضرهبم قرابة ساعة ونصف الساعة        ىل النقب،   ما وصلوا إ  عندو  -١١٥٥
.  الشرعيني وأهنم مقاتلني غري  قبل أن يضعوهم يف زنزانات، وأخربوهم بأهنم أسروا يف معركة           

  .عشرة أشخاص  انضمت إليهم جمموعة منيف وقت الحق من تلك الليلة،و
 الـسجن إيداعهم من  يف اليوم الثاينأهنم أخربوهم  كيف   AD/03ويصف الشاهد     -١١٥٦
 بأن التحقيق معهـم سـيكون       ) شخصا ١٨ملا كان عددهم    (يناير  / كانون الثاين  ٢٠أي يف   

ففصلوهم . وقال عدد منهم إهنم ال ينتمون إىل أي تنظيم  . حبسب انتماءاهتم السياسية املزعومة   
ويقول الشاهد إنه عرف من األحاديث اليت أجريت بينهم أن تسعة منهم كـانوا              . عن البقية 

  .جتار ماشية وثالثة أو أربعة كانون جتارا وحرفيني
ووضعوا كل جمموعـة   وقسموهم إىل جمموعتني كل جمموعة من تسعة أشخاص،     -١١٥٧
 ينقسم بدوره إىل جناحني كل جناح يتضمن عشرة أسرة حيرسها           mardaban يسمى   يف عنرب 
يناير، / كانون الثاين  ٢٧وبقوا يف السجن ملدة مثانية أيام حىت يوم         . رب إسرائيليون ـجنود ع 

ومل يكن يسمح هلم إال يف حدود ضيقة باحلصول على الغـذاء والطعـام، والـذهاب إىل                 
  .املراحيض والتريض
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 من املنتسبني إىل رابطـة      حماممسح له بأن يقابل     يناير،  /كانون الثاين  ٢٤يوم   ويف  -١١٥٨
وكانت تلك املرة األوىل والوحيدة اليت يالقـي       . )٥٦٠(الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان    

 وقد أكد هلا أنه زاره وزار أخـاه         )٥٦١(وأجرت البعثة مقابلة مع احملامي املذكور     . فيها حماميا 
وتثبت أدلة احملامي وقوع االحتجاز حبق الشاهد وأخيه        . ٢٠٠٩يناير  /ثاين كانون ال  ٢٥يوم  

يف حبقهمـا   إلجراءات جنائية   والظروف اليت جرى فيها إعمال      ) الذي ساعده احملامي أيضا   (
قانون المبوجب  حتجز   ا AD/03  الشاهد أنفقد أبلغت السلطات اإلسرائيلية احملامي ب     . إسرائيل

  .ومل توجه أبدا إىل أخيه أي هتم بصورة رمسية. شرعينياملتعلق باملقاتلني غري ال
، أخربوهم بأهنم سـيأخذوهنم إىل بئـر الـسبع          يناير/كانون الثاين  ٢٥يوم  ويف    -١١٥٩

يناير، قيدوهم مجيعا بالسالسل إىل املقاعـد احلديديـة يف          / كانون الثاين  ٢٦ويف  . حملاكمتهم
واسـتغرقت  . ةمعصوبومل تكن أعينهم     .عمدينة بئر السب  حافلة وقيدوا أيديهم وأخذوهم إىل      

ارتطام رؤوسـهم   يف طرقات وعرة مما تسبب يف       فيها  احلافلة  سارت  مخس ساعات   الرحلة  
وكـان معهـم    يف زنازين مكتظـة     ، احتجزوهم طوال الليل     بئر السبع ويف  . احلافلةجبدران  

عظمهـم  ، وكان م   بارتكاب جرائم خطرية    إهنم كانوا مدانني   AD/03يقول الشاهد   أشخاص  
  .نيسرائيليإ ايهود

ىل سجن النقـب يف     إهم  ويناير، نقل /كانون الثاين  ٢٧يف  يف صباح اليوم التايل،       -١١٦٠
احملاكمـة  نتيجة  ومل تكن   . لسةاجلعن موعد   ومل يعطوهم أي معلومات     . األغالل واألصفاد 

واضحة آنذاك يف ذهن الشاهد حيث إنه مل يعرف أهنم قضوا بـإخالء سـبيله إال عنـدما                  
  .ىل سجن النقبأعادوهم إ
الذي أوفدته رابطة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان حاضرا         احملامي  وكان    -١١٦١

. ويقول احملامي إن املدعي العام قرر عدم البت يف القضية وإخالء سبيل احملتجزين. يف احملاكمة
 ٢٧ سبيلهم يف وأكد احملامي أهنم كانوا حمتجزين يف سجن كتزيوت يف صحراء النقب وأخلي

  .يناير/كانون الثاين
ويقول الشاهد إهنم أعادوه إىل بئر السبع، ومن مث أخذوهم إىل معرب إيريز، حيث                -١١٦٢

  .وأمروهم بأن جيروا عائدين إىل غزة وأال يلتفتوا خلفهم. أخلي سبيلهم
. وأوضح الشاهد أن شخصني آخرين كانا حمتجزين معه أُخلي سبيلهما بعد شهر             -١١٦٣

 يزال هناك شخصان آخران حمتجزين يف سجن كتزيوت ويقال إهنما يف انتظار تقدميهما              وال
  . شخصا آخر ال يعرف شيء عن مصائرهم وال أماكن وجودهم١١وهناك . للمحاكمة

__________ 

 ٢١من مكتب املدير العام يف   الذي قال إنه تلقىAD/03د مسعت البعثة مباشرة من املمثل القانوين للشاه ) ٥٦٠(
وقد اعتقل الشاهد املـذكور     .  نسخة من ملفه مل تكن نسخة عن ملفه السري         ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

  .لالشتباه يف أنه مقاتل غري شرعي
  .أبلغت منظمة امليزان احلقوقية احملامي هبذه احلاالت ) ٥٦١(
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  االستنتاجات الوقائعية  -دال   
وجدت البعثة أن الشهود يتمتعون باملصداقية وميكن أن يوثَق هبم، آخذة بعـني               -١١٦٤
وكان واحد منهم على األقـل ال يـزال         . تبار سلوكياهتم واتساق البيانات اليت أدلوا هبا      االع

. يعاين أملاً شديداً بسبب املعاملة اليت كابدها على يد اجلنود وغريهم من املوظفني اإلسرائيليني             
 وتالِحظ البعثة أن هناك مالمح عديدة مشَتركة بني هذه احلوادث مبا يكشف عن منـط سـلوكي                

 ينتهجه اجلنود اإلسرائيليني، ويوِضح أن املعاملة اليت استهدفت إهانة األشخاص الـذين             كان
  :ذلك ألن احلقائق اليت أتيحت للبعثة تشري إىل. َمثلوا أمام البعثة مل تكن حوادث منفصلة

  مجيع املواقع الثالثة كانت قرب احلدود مع إسرائيل؛ •
. ة معرَّضة هلجوم جوي أو بري     قبل وصول القوات الربية كانت املواقع الثالث       •

وكان اجلنود على األرض ميتلكون زمام السيطرة الكاملة على املنطقة وقـت            
  املدنيني؛ مواجهتهم مع

ـ              • ان ـمل يكن مثة نشاط قتايل قام به األشخاص الذين أدلوا بأقواهلم، وال ك
هناك احتمال بوقوع مثل هذا النشاط يف املنطقة أو فيما جياورها وقت أن بدأ             

ومل يكـن أّي مـن   . اجلنود العملية اليت شّنوها على املدنيني يف املواقع الثالثة    
ويف اثنـتني مـن     . املدنيني مسلّحاً وال كان يشكّل أي هتديد واضح للجنود        

ـ  ـلى وضعيته ـاحلوادث كانوا يرفعون رايات بيضاء عالمة ع       م ـم بوصفه
  غري مقاتلني؛

 من احملتجزين عن أمسائهم مـن       من الواضح يف حادثتني أنه مل يتم سؤال أيّ         •
يكن هناك شك حمـّدد موّجـه        وهذا يؤكد أنه مل   . جانب اجلنود لعدة أيام   

  ضدهم على أهنم مقاتلون أو أهنم مشاركون يف أنشطة عسكرية؛
يف مجيع احلاالت كان عدد من األشخاص ُيساقون معاً وُيحتجزون يف أماكن             •

ون للظـروف اجلويـة     كشوفة لعدة ساعات يف وقت واحد فيما يتعّرض       ـم
  البالغة الصعوبة؛

كان اجلنود يتعمدون إخضاع املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال، ملعاملـة            •
قاسية وغري إنسانية وحاطة بالكرامة حبكم ما يكابدونه من معاناة تقصد إىل            

وكان الرجال ُيجَبرون علـى خلـع كامـل         . ترويعهم وختويفهم وإذالهلم  
وا عراة يف مراحل خمتلفة من احتجازهم، وكان مجيع         مالبسهم وأحياناً ليصبح  

الرجال مقيَّدي األيادي بأكثر الطرق إيالماً ومعصويب العيون مما كان يزيـد            
  من إحساسهم باخلوف والعجز؛

احُتجز الرجال والنساء واألطفال قرب مواقع املدفعية والدبابات حيث كانت           •
هبذا مل يقتصر األمر علـى      تتم عمليات القصف وإطالق النريان باستمرار، و      

تعريضهم للخطر بل تعداه إىل مفاقمة خوفهم ورعبهم، وكان ذلـك أمـراً             
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يتضح جبالء من حقيقة أن احلُفَر الرملية اليت ِسيقوا إليهـا           ُمتَعمداً على حنو ما   
  كانت ُمعدة بصورة خاصة وُمطّوقة باألسالك الشائكة؛

أو يف البيوت، كان املعتقلون     خالل احتجازهم يف قطاع غزة، سواء يف العراء          •
ُيعرَّضون للضرب ولغريه من أنواع اإليذاء اجلسماين الذي يصل إىل ممارسـة            

  التعذيب واستمر ذلك على حنو منتظم طيلة احتجازهم؛
مت استخدام املدنيني دروعاً بشرية بواسطة القوات املسلحة اإلسرائيلية يف أكثر            •

وعلى ضوء احلوادث األخـرى     . ثمن مناسبة ويف واحدة من احلوادث الثال      
اليت وجدت فيها البعثة أن هذا األمر مت بالفعل، مل يكن من الصعب أن ختلص              
إىل أن هذه املمارسة كانت متبعة مراراً وتكراراً من جانب القوات املـسلحة          

  اإلسرائيلية خالل العملية العسكرية يف غزة؛
ل ومـن مث احتجـازهم يف       كثري من املدنيني مت نقلهم عرب احلدود إىل إسرائي         •

  ساحات مكشوفة فضالً عن اإليداع يف السجون؛
طرائق االستجواب مل تصل فقط إىل التعذيب يف بعض احلاالت بل بلغـت              •

  كذلك ممارسات الضغط البدين واملعنوي إلكراه املدنيني على اإلدالء مبعلومات؛
ة يف كان األشخاص ُيعرَّضون للتعذيب وإساءة املعاملـة والظـروف الـسيئ          •

السجون حيث كانوا ُيحرمون من الطعام واملاء لساعات عديـدة يف وقـت          
  واحد وأي أغذية كانوا يتلقوهنا كانت غري كافية وغري مستساغة لألكل؛

  .خالل االحتجاز يف إسرائيل كانوا حمرومني من اإلجراءات القانونية األصولية •

  االستنتاجات القانونية  -هاء   
  :)٥٦٢(حكام القانونية التالية تتصل بنظرها يف األمور املطروحة أعالهترى البعثة أن األ  -١١٦٥

   من اتفاقية جنيف الرابعة٤املادة     
األشخاص الذين حتميهم االتفاقية هم أولئك الذين جيدون أنفسهم يف حلظة             

ما وبأي شكل كان، يف حالة قيام نزاع أو احتالل، حتت سلطة طرف يف الرتاع               
  .ولة احتالل ليسوا من رعاياهاد ليسوا من رعاياه أو

__________ 

 من الربوتوكـول اإلضـايف   ٥٧لوارد سردها يف موقع آخر ومنها مثالً املادة ال ُتكرِّر البعثة هنا األحكام ا  ) ٥٦٢(
  .٣األول أو املادة املشَتركة 
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أما رعايا الدولـة احملايـدة      . ال حتمي االتفاقية رعايا الدولة غري املرتبطة هبا         
 فـإهنم ال يعتـربون      ، ورعايا الدولة احملاربـة    ،املوجودون يف أراضي دولة حماربة    

 يف  دامت الدولة اليت ينتمون إليها ممثلة متثيالً دبلوماسياً عادياً         أشخاصاً حمميني ما  
  .الدولة اليت يقعون حتت سلطتها

  .١٣على أن ألحكام الباب الثاين نطاقاً أوسع يف التطبيق تبينه املادة   
ال يعترب من األشخاص احملميني مبفهوم هذه االتفاقية األشـخاص الـذين              

حتميهم اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضـى بـالقوات املـسلحة يف             
، أو اتفاقية جنيف لتحسني حـال       ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢امليدان، املؤرخة يف    

 / آب ١٢جرحى ومرضى وغرقى القوات املـسلحة يف البحـار، املؤرخـة يف             
 ١٢، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب املؤرخـة يف        ١٩٤٩أغسطس  

  .١٩٤٩أغسطس /آب

   من اتفاقية جنيف الرابعة٥املادة     
ت قاطعة بشأن قيام شخص حتميه     إذا اقتنع أحد أطراف الرتاع بوجود شبها        

االتفاقية يف أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقـوم               
متنحها  هبذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص حيرم من االنتفاع باحلقوق واملزايا اليت           

  .هذه االتفاقية، واليت قد تضر بأمن الدولة لو منحت له
 حمتلـة بتهمـة اجلاسوسـية أو     ضٍاقية يف أر  اعتقل شخص حتميه االتفا    إذا  

لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة االحتالل،           التخريب أو 
هذا الشخص يف احلاالت اليت يقتضيها األمن احلريب حتمـاً مـن             أمكن حرمان 

  . يف هذه االتفاقيةليهااملنصوص ع حقوق االتصال
شخاص املشار إلـيهم يف الفقـرتني       ويف كل من هاتني احلالتني، يعامل األ        

السابقتني، مع ذلك، بإنسانية، ويف حالة مالحقتهم قضائياً، ال حيرمون من حقهم            
وجيب أيضاً  . يف حماكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه االتفاقية          

الشخص احملمي مبفهوم    أن يستعيدوا االنتفاع جبميع احلقوق واملزايا اليت يتمتع هبا        
هذه االتفاقية يف أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف يف الـرتاع أو               

  .دولة االحتالل، حسب احلالة

   من اتفاقية جنيف الرابعة٢٧املادة     
لألشخاص احملميني يف مجيع األحوال حق االحترام ألشخاصهم وشـرفهم            

عاملتهم يف مجيع  وجيب م،العائلية وعقائدهم الدينية وعاداهتم وتقاليدهم    وحقوقهم
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 األوقات معاملة إنسانية، ومحايتهم بشكل خاص ضد مجيع أعمـال العنـف أو            
  .التهديد، وضد السباب وفضول اجلماهري

سـيما   وجيب محاية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، وال            
  .االغتصاب، واإلكراه على الدعارة وأي هتك حلرمتهن ضد

قة باحلالة الصحية والسن واجلنس، يعامل مجيـع        ومع مراعاة األحكام املتعل     
األشخاص احملميني بواسطة طرف الرتاع الذي خيضعون لسلطته، بنفس االعتبـار   

علـى أن   . دون أي متييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو اآلراء الـسياسية            
كون ألطراف الرتاع أن تتخذ إزاء األشخاص احملميني تدابري املراقبة أو األمن اليت ت      

  .ضرورية بسبب احلرب

   من اتفاقية جنيف الرابعة٧٦املادة     
حيتجز األشخاص احملميون املتهمون يف البلد احملتل، ويقضون فيه عقوبتـهم            

ويفصلون إذا أمكن عن بقية احملتجزين، وخيـضعون لنظـام غـذائي            . إذا أدينوا 
يف سـجون   وصحي يكفل احملافظة على صحتهم ويناظر على األقل النظام املتبع           

  .احملتل البلد
ويكون هلـم احلـق   . م هلم الرعاية الطبية اليت تتطلبها حالتهم الصحية  وتقدَّ  

  . املعاونة الروحية اليت قد حيتاجون إليهايأيضاً يف تلق
حتجز النساء يف أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل اإلشراف املباشر عليهن             
  .نساء إىل

  .لواجب للصغاريؤخذ يف االعتبار النظام اخلاص ا  
لألشخاص احملميني احلق يف أن يزورهم مندوبو الدولة احلامية ومندوبو اللجنـة            

  .١٤٣الدولية للصليب األمحر وفقاً ألحكام املادة 
  .عالوة على ذلك، حيق هلم تلقي طرد إغاثة واحد على األقل شهرياً  

 األول اليت تعبِّر عن      من الربوتوكول اإلضايف   ٧٥أما األجزاء ذات الصلة من املادة         -١١٦٦
  :القانون العريف الدويل فهي تنّص على ما يلي

يعامل معاملة إنسانية يف كافة األحوال األشخاص الذين يف قبضة            -١  
 لحـق الرتاع وال يتمتعون مبعاملة أفضل مبوجب االتفاقيات أو هذا امل          أحد أطراف 

األوىل  ليها يف املادة   وذلك يف نطاق تأثرهم بأحد األوضاع املشار إ        "الربوتوكول"
ويتمتع هؤالء األشخاص كحد أدىن باحلماية اليت       . “الربوتوكول ”لحقمن هذا امل  

تكفلها هلم هذه املادة دون أي متييز جمحف يقوم على أساس العنصر أو اللـون أو                
غريهـا مـن اآلراء أو       اجلنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو          
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أي وضع آخر على أساس أية       أو املولد أو   مي أو االجتماعي أو الثروة    االنتماء القو 
وجيب على كافة األطراف احترام مجيع هؤالء األشخاص يف         . معايري أخرى مماثلة  

  .شخصهم وشرفهم ومعتقداهتم وشعائرهم الدينية
حتظر األفعال التالية حاالً واستقباالً يف أي زمان ومكـان سـواء              -٢  

  :مدنيون أم عسكريونارتكبها معتمدون 
ممارسة العنف إزاء حياة األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية            )أ(  

  :العقلية وبوجه خاص أو
  [...]  
  ؛التعذيب بشىت صوره بدنياً كان أم عقلياً '١'
  العقوبات البدنية؛ و '٢'
  [...]  
انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة لإلنـسان           )ب(  

  ؛ره واإلكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش احلياءطة من قدواِحمل
  أخذ الرهائن؛  )ج(  
  العقوبات اجلماعية؛  )د(  
  .التهديد بارتكاب أّي من األفعال املذكورة آنفاً  )ه(  
غ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو حيتجـز أو           بلَجيب أن يُ    -٣  

الختاذ هذه التدابري وذلك بلغة     تتعلق بالرتاع املسلح باألسباب املربرة       يعتقل ألعمال 
وجيب إطالق سراح هؤالء األشخاص يف أقرب وقت ممكن وعلى أيـة            . يفهمها

اعتقاهلم عدا   حال مبجرد زوال الظروف اليت بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو          
  .بض عليهم أو احتجزوا الرتكاب جرائممن قُ

ي شـخص   ال جيوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أ            -٤  
 على حكم صادر عن حمكمـة       تثبت إدانته يف جرمية مرتبطة بالرتاع املسلح إال بناءً        

حمايدة تشكل هيئتها تشكيالً قانونياً وتلتزم باملبادئ اليت تقوم عليهـا اإلجـراءات     
  :القضائية املرعية واملعترف هبا عموماً واليت تتضمن ما يلي

هم دون إبطاء بتفاصـيل     جيب أن تنص اإلجراءات على إعالن املت        )أ(  
اجلرمية املنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة احلقوق ومجيع الوسـائل الـضرورية             

  ؛للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء حماكمته
  ؛ولية اجلنائية الفرديةؤال يدان أي شخص جبرمية إال على أساس املس  )ب(  
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إتيانه فعالً  ال جيوز أن يتهم أي شخص أو يدان جبرمية على أساس              )ج(  
أو تقصرياً مل يكن يشكل جرمية طبقاً للقانون الوطين أو القانون الدويل الذي كان              

كما ال جيوز توقيع أية عقوبة أشـد مـن العقوبـة            . خيضع له وقت اقترافه للفعل    
بعد ن  ومن حق مرتكب اجلرمية فيما لو نص القانو       . السارية وقت ارتكاب اجلرمية   

  ؛ أخف أن يستفيد من هذا النصعلى عقوبة ارتكاب اجلرمية
  ؛يعترب املتهم جبرمية بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوناً  )د(  
  ؛حيق لكل متهم جبرمية أن حياكم حضورياً  )ه(  
ال جيوز أن يرغم أي شخص على اإلدالء بشهادة على نفـسه أو               )و(  

  ؛على االعتراف بأنه مذنب
 اإلثبات أو يكلف    حيق ألي شخص متهم جبرمية أن يناقش شهود         )ز(  

الغري مبناقشتهم كما حيق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاهتا اليت             
  ؛جيري مبوجبها استدعاء شهود اإلثبات

ال جيوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبـة عليـه               )ح(  
ـ          جلرمية سبق أن   ضائية صدر بشأهنا حكم هنائي طبقاً للقانون ذاته واإلجراءات الق

  ؛املعمول هبا لدى الطرف الذي يربئ أو يدين هذا الشخص ذاهتا
للشخص الذي يتهم جبرمية احلق يف أن يطلب النطـق بـاحلكم               )ط(  
  ؛علناً عليه

 إىل ،جيب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق باحلكم           )ي(  
 لزمنية اليت جيوز   وإىل املدد ا   ،القضائية وغريها اليت حيق له االلتجاء إليها       اإلجراءات

  .له خالهلا أن يتخذ تلك اإلجراءات
حتتجز النساء اللوايت قيدت حريتهن ألسباب تتعلق بالرتاع املسلح           -٥  

. يف أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل اإلشراف املباشر عليهن إىل نـساء            
ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال األسر فيجب قدر اإلمكان أن يـوفر هلـا           

  .عائلية مأوى واحد حداتكو
حتجـزون أو يعتقلـون   ض عليهم أو ُيقَبيتمتع األشخاص الذين يُ    -٦  

ألسباب تتعلق بالرتاع املسلح باحلماية اليت تكفلها هذه املـادة وحلـني إطـالق              
سراحهم، أو إعادهتم إىل أوطاهنم أو توطينهم بصفة هنائيـة حـىت بعـد انتـهاء                

  .املسلح الرتاع
وجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد األشخاص        ب تفادياً ل  جي  -٧  

  :احلرب أو جبرائم ضد اإلنسانية وحماكمتهم، أن تطبق املبادئ التالية املتهمني جبرائم
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تقام الدعوى ضد األشخاص املتهمني مبثل هذه اجلـرائم وتـتم             )أ(  
  ؛حماكمتهم طبقاً لقواعد القانون الدويل املعمول هبا

ل ـاص ممن ال يفيـدون مبعاملـة أفـض        وحيق ملثل هؤالء األشخ     )ب(  
 أن يعاملوا طبقاً هلذه املادة سـواء        "لربوتوكول"لحق  أو هذا امل   مبقتضى االتفاقيات 

كانت اجلرائم اليت اهتموا هبا تشكل أم ال تشكل انتهاكات جسيمة لالتفاقيـات              
  .لحقهلذا امل أو

ي نص   بأ ال جيوز تفسري أي من أحكام هذه املادة مبا يقيد أو خيلّ             -٨  
آخر أفضل يكفل مزيداً من احلماية لألشخاص الذين تشملهم الفقرة األوىل طبقـاً       

  .ألية قاعدة من قواعد القانون الدويل املعمول هبا
ومن احلقائق املتاحة للبعثة، ويف غياب أي معلومات تفنِّد االّدعاءات بشأن وقوع              -١١٦٧

د من انتهاكات القـانون اإلنـساين     األحداث املوضحة أعاله، فإهنا ختلص إىل أنه حدث عد        
  .الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

لقد كان مجيع األشخاص احملتجزين مدنيني وكانوا مشمولني باحلماية يف إطـار              -١١٦٨
وال تقبل البعثة االفتراض بأن الرجال احتجزوا بوصـفهم         .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٤املادة  

 عوملوا على هذا النحو ومن مث فهم غري مشمولني حبماية اتفاقية            مقاتلني غري شرعيني أو أهنم    
وجود شبهات قاطعة   "إن الفرد ال خيسر وضعية الشخص احملمي إال يف حالة           . جنيف الرابعة 

ومل تسمع البعثة عن أي معلومات      ). ٥املادة  (" بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة االحتالل      
وحىت إذا مل يعد من حق الشخص االنتفاع بوضعية         . حوتشري إىل أن األمر كان على هذا الن       

ال  أن" و "إنسانيةبُيعاَمل هذا الشخص    " تنّص على ضرورة أن      ٥الشخص احملمي، فإن املادة     
  من الربوتوكول  ٧٥ وفضالً عن ذلك ففي إطار املادة     . "قانونيةُيحَرم من حقوقه يف حماكمة عادلة و      

  . بأوجه احلماية اليت تكفلها تلك املادة" أدىنكحٍد"اإلضايف فهؤالء األشخاص يتمتعون 
وقد تدارست البعثة مدى ما ميكن أن ُتعَترب بـه إجـراءات القـوات املـسلحة              -١١٦٩

اإلسرائيلية مشروعة بوصفها نوعاً من أنواع االحتجاز يف ضوء املقاومة اليت أبدهتا اجلماعات             
إن هـؤالء   . تجـاز احملـّددة   املسلحة يف املنطقة بشكل عام وليس يف سياق حـاالت االح          

سجون بئر سـبع وعـسقالن      (األشخاص من غزة مت احتجازهم يف سجون داخل إسرائيل          
  علـى أن ٧٦وجاء ذلك مبا يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنص يف املـادة     ) والنقب

 ذلك  األشخاص احملميني ينبغي احتجازهم يف البلد احملتل وال ُينقَلون خارجه إال إذا دعت إىل             
وهي توضِّح أيضاً أن االعتقال هو أقسى التدابري اليت تتخذها سلطة           . )٥٦٣(ضرورة أمنية ُملّحة  

__________ 

تذكر جلنة الصليب األمحر الدولية حتديداً كذلك أنه يف األراضي احملتلة ميكن احتجاز املدنيني أو وضـعهم     ) ٥٦٣(
انظر تعليق جلنـة الـصليب      . هيف مسكن معيَّن، على أن يكون ذلك فقط ضمن حدود البلد احملتل نفس            

  . من اتفاقية جنيف الرابعة٧٨األمحر الدولية على املادة 
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احتجاز أو سلطة احتالل فيما يتعلق باألشخاص احملميني الذين مل تبدأ حبقهم أي إجـراءات               
ا ولكن هـذ  . )٥٦٤(واالعتقال هو تدبري إداري وقائي وال ميكن اعتباره إجراًء عقابياً         . جنائية

 أو) ٤٢ املـادة  ("ضرورة مطلقـة "التدبري ال ميكن اللجوء إليه إالّ إذا كان أمن الدولة جيعله        
  ).٧٨املادة  ("قهريةألسباب أمنية "

وال ترى البعثة أن املعلومات اليت تلقتها تؤيد تعريف املعاملة املوصـوفة أعـاله                -١١٧٠
  .بوصفها احتجازاً

نيني واعتقاهلم طويالً يف ظل الظـروف املبيَّنـة         إن تطويق مجاعات كبرية من املد       -١١٧١
 ٣٣أعاله، يشكّل عقوبة مجاعية مت إنزاهلا هبؤالء األشخاص فضالً عن كونه انتهاكاً للمـادة              

ومثل هذه املعاملة تصل إىل تـدابري       .  من قواعد الهاي   ٥٠من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة      
كما أهنا انتهاك خطري لالتفاقية مبـا يـشكّل          ٣٣التهديد واإلرهاب احملظورة مبوجب املادة      

  .جرمية حرب
وباحتجاز املعتقلني يف ُحفَر رملية دون أي مراعاة للخصوصية، كـان اجلنـود               -١١٧٢

اإلسرائيليني ال يعملون على كفالة االحترام ألشخاص املعتقلني وال معاملتهم بصورة إنسانية            
وتوحي املعلومات املعروضة علـى     .  الرابعة  من اتفاقية جنيف   ٢٧على حنو ما تقتضيه املادة      

إن  بل.  ضرورية "سيطرة وأمن تدابري  "البعثة بأن هذه املعاملة ال ميكن تربيرها على أهنا كانت           
مهينة  هذه املعاملة تشكّل أيضاً إهانات ُوجِّهت إىل الكرامة الشخصية بقدر ما كانت معاملة            

مـن  ) ب)(٢(٧٥  املشَتركة واملادة٣واملادة وحاطة بالكرامة مبا يتناقض مع اتفاقيات جنيف    
كذلك فإن اإليذاء الذي يتطلّب درجة ُيعَتد هبا من التخطـيط           . الربوتوكول اإلضايف األول  

ـ  ـإنسانية تندرج ضم   والسيطرة كان كافياً من حيث قسوته ليشكّل معاملة غري         ىن ـن مع
ورة ـة املذك ـاً خطرياً لالتفاقي   من اتفاقية جنيف الرابعة ومن مث فهو ميثّل انتهاك         ١٤٧املادة  

  .ومبا يشكّل جرمية حرب
 من الربوتوكول   ٧٦ طبقاً للمادة    "موضع احترام خاص  النساء  جيب أن تكون    "و  -١١٧٣

لكن البعثة جتد بناًء على املعلومات املعروضة عليها أن معاملة النساء يف احلُفَر             . اإلضايف األول 
لقسوة بصورة خاصة، جاءت لتتناقَض مع هـذه        الرملية، حيث عانني من ظروف غاية يف ا       

  .األحكام وأن من شأهنا أن تشكّل بدورها جرمية حرب
وقد تلقّت البعثة معلومات تتصل باملعاملة الغريبة اليت تعّرض هلا بعض الـشهود               -١١٧٤

مثل تقييدهم وضرهبم بصورة مربحة خالل االحتجاز واالستجواب وإيداعهم يف ظل ظروف            
ة أو يف حبس انفرادي مما فاقم ما كانوا يشعرون به فعالً من إحساس عميـق                غاية يف القسو  

 من اتفاقية جنيف الرابعة اليت حتظـر أسـاليب          ٣١ومثل هذه املعاملة تنتهك املادة      . باإلهانة

__________ 

  .تعليق جلنة الصليب األمحر الدولية على اتفاقية جنيف الرابعة ) ٥٦٤(
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). وخاصة للحصول على معلومات منهم    (اإلكراه البدين أو املعنوي حبق األشخاص احملميني        
  .ربوهذا أيضاً يشكل جرمية ح

وفضالً عن ذلك، وعلى أساس هذه املعلومات، ترى البعثة أن حاالت الـضرب               -١١٧٥
املّربح واستمرار املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة، فضالً عن االعتقال يف ظروف بالغة التعاسة             
على حنو ما ادُّعي بأن بعض األفراد يف قطاع غزة عانوه حتت سيطرة اإلسرائيليني ويف معتقل                

 من اتفاقية جنيـف     ١٤٧م يف إسرائيل، إمنا تشكّل تعذيباً وخرقاً خطرياً ملا جاء يف املادة             قائ
الرابعة وانتهاكاً التفاقية منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                

  .ومثل هذه االنتهاكات تشكّل أيضاً جرائم حرب. املهينة الالإنسانية أو
ئق اليت تأكدت منها البعثة فهي تعتقد أنه وقـع أيـضاً انتـهاك              ومن واقع احلقا    -١١٧٦

 من  ١٤ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وكذلك املادة           ١٠ و ٧للمادتني  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية والثقافية فيما يتعلق باحلق يف اإلحالة إىل قـاض يف               

جلرائم ذات الصلة، واحلق يف الرجوع إىل مستشار قانوين،         أقرب فرصة، واحلق يف اإلبالغ با     
  .واحلق يف إتاحة فرصة معقولة للفرد كي يدافع عن نفسه

 تهاواستراتيجي أهداف العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة -سادس عشر 

واالستراتيجية  يتناول هذا الفصل أهداف العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة          -١١٧٧
 .قامت عليها اليت

 التخطيط  -ألف   

 / كـانون األول ٢٧ بـني    اليت وقعـت   حداثما إذا كانت األ   حتديد  وقف  ـيت  -١١٧٨
كانت القوات املسلحة اإلسـرائيلية     ، واليت   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  

 يط، أو لسياسة متعمدة أو لتخط     منفلتة قد جاءت نتيجة خلطأ، أو ألنشطة عناصر         ،طرفا فيها 
درجة ومستوى التخطيط الذي انطوت عليه، ودرجة       من بينها    على عدد من العناصر      مسبق،

السلطة التقديرية اليت ميلكها القادة امليدانيون أثناء العمليات، ومدى التطور التقين لألسـلحة             
 .وخصائصها، ودرجة سيطرة القادة على مرؤوسيهم

 مل تتمكن من مقابلة أشخاص      ،بعثةرفض حكومة إسرائيل التعاون مع ال     وبسبب    -١١٧٩
كـبريا مـن     ومع ذلك، استعرضت البعثة كّما    . رفيعي املستوى يعملون يف القوات املسلحة     

التعليقات وأجرت عددا من املقابالت تناولت مسائل التخطيط واالنضباط ومشلت أشخاصا           
 وحللت البعثة   . صلة بالتخطيط للعمليات العسكرية اإلسرائيلية يف املاضي القريب        كانت هلم 

 الرمسيـة،   أيضا وجهات النظر اليت عّبر عنها الضباط اإلسرائيليون يف البيانات واألنشطة واملقاالت           
 .ووضعت يف اعتبارها التعليقات اليت صدرت عن مسؤولني عسكريني وسياسيني سابقني



A/HRC/12/48 

313 GE.09-15864 

 السياق  -١  

احلـسبان  قبل النظر يف مسألة التخطيط، هناك مسألة هامة جيب أن تؤخـذ يف                -١١٨٠
 كيلومترا مربعا من    ٣٦٠فمساحة غزة تغطي    . خيص سياق العمليات اإلسرائيلية يف غزة      فيما

 سنة تقريبا باإلضافة إىل ٤٠وكان إلسرائيل وجود مادي على أرض غزة على مدى          . األرض
 يف غزة   لواقع احلال ومعرفة إسرائيل املوسعة واملعمقة     . ٢٠٠٥قوة عسكرية كبرية لغاية عام      

خرائط على البعثة قد اطلعت  و. ميزة هامة حني يتعلق األمر بالتخطيط لعمليات عسكرية       متثل  
إحداثيات يف حوزة القوات املسلحة اإلسرائيلية تبّين، على سبيل املثال، املساحات اليت بنيت             

 .عليها املنازل يف مجيع أرجاء مدينة غزة مع حتديدها باألرقام

، من الواضح أن القوات     التفصيلية عن خلفيات الوضع   وباإلضافة إىل هذه املعرفة       -١١٨١
مبا ميكنها من االتـصال     املسلحة اإلسرائيلية كانت قادرة على الوصول إىل الشبكات اهلاتفية          

 .)٥٦٥(بعدد كبري من املستخدمني يف سياق عملياهتا

قـد  ،  ٢٠٠٥غـزة يف عـام      أن رحلت قواهتا الربية عن      منذ  كانت إسرائيل،   و  -١١٨٢
الوصـول  سبل  الوصول الربي وبسيطرة كاملة على      سبل  يطرة شبه كاملة على     احتفظت بس 

ومشل ذلك أيضا متكّنها من االحتفاظ بقدرة رصد يف غزة عن . )٥٦٦(اجلوي والبحري إىل غزة
باختـصار،  و. طريق وسائل املراقبة املتنوعة واإللكترونية مبا يف ذلك الطائرات بـال طيـار            

 ظلت على درجة منذ انسحاب قواهتا الربية يف غزةتخبارات قدرة إسرائيل على مجع االس    فإن
 .شديدة من الفعالية

 التوعية القانونية وتدريب اجلنود على املعايري القانونية  -٢  

وضعت احلكومة اإلسرائيلية خطط التدريب واإلشراف بشأن اجلوانب القانونيـة       -١١٨٣
والتقت البعثة أيـضا    . )٥٦٧(قيق بشأهنا املتعلقة بالتخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها والتح     

 العـام   املدعيبالعقيد املتقاعد دانييل رايزنر الذي كان رئيس الدائرة القانونية الدولية ملكتب            
وشرح املذكور يف   . ٢٠٠٤ إىل   ١٩٩٥من  يف الفترة   العسكري يف قوات الدفاع اإلسرائيلية      

. الدويل وأحكامه يف نفوس الضباط    مع البعثة كيفية غرس مبادئ القانون اإلنساين        مقابلة له   
وشرح نظام التدريب الرباعي الركائز، الذي يعكس عناصر مماثلة لتلـك الـيت عرضـتها               
احلكومة، والذي يسعى لكفالة معرفة االلتزامات القانونية املناسبة اليت جيب االمتثال هلـا يف              

أساسية بشأن املواضـيع    ، يتلقى مجيع اجلنود والضباط خالل التدريب دروسا         فأوالً. امليدان
رسخ تلكي ي "ويزداد مستوى التدريب املطلوب كلما ارتفعت الرتب        . القانونية ذات األمهية  

__________ 

  .٤٤٧ و٣٨٩ و٣٧٥ و٣٥٤ و٣٥٠ و٢٦٤ و١٣٨ و٢٤ و٨، الفقرات ”…The operation in Gaza“انظر  ) ٥٦٥(
  .انظر الفصل الرابع ) ٥٦٦(
)٥٦٧ ( “The operation in Gaza…” ٢٢١-٢١٢، الفقرات.  
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وذكـر العقيـد   . ، تعطى املشورة القانونية قبل البدء يف عملية هامة أو جديدة          وثانياً. "بعمق
لية أن مـشاورات    رايزنر أنه فهم من خالل حديثه مع زمالئه الذين ال يزالون يف اخلدمة الفع             

يف وقعت  مفصلة جرت مع مستشارين قانونيني يف سياق التخطيط للعمليات العسكرية اليت            
. املـشاورات ومل يتمكن من ذكر مضمون تلك       . يناير/ديسمرب وكانون الثاين  /كانون األول 

ثالثا، من املفترض وجود دعم قانوين آين للقادة وصانعي القرار على مستويات مقر القيـادة               
واملرحلة الرابعة هي مرحلة    ).  الكتائب أو ما دون ذلك     ىليس على مستو  و(لفيالق والفرق   وا

 .التحقيق واملقاضاة عند الضرورة

واإلطار الذي شرحه العقيد رايزنر يبدو مكررا بتفاصيل مماثلة يف عرض قدمـه               -١١٨٤
 .)٥٦٨(مكتب املستشار القانوين لوزارة اخلارجية

 لقوات املسلحة اإلسرائيليةرف احتت تصاملتاحة املوارد   -٣  

تصنف القوات املسلحة اإلسرائيلية ضمن القوات املسلحة األكثر تقدما يف العامل             -١١٨٥
وهي ال متتلك فقط املعدات األكثر تطورا من جوانب عديدة،          . )٥٦٩(من الناحية التكنولوجية  

 وجية األكثـر تقـدما    بل تتبوأ موقعا قياديا يف السوق يف جمال إنتاج عدد من القطع التكنول            
على تنفيذ الضربات   هائلة  قدرة  لديها  و. )٥٧٠(، مبا يف ذلك الطائرات بال طيار      حاليااملوجودة  
وعالوة علـى ذلـك،     . متنوعة مبا فيها عمليات اإلطالق اجلوية واألرضية      بأساليب  الدقيقة  

 .)٥٧١(حيتمل أن تكون بعض منظومات االستهداف اجلديدة قد استخدمت يف غزة

ذا خلصت البعثة، بعد أن أخذت يف االعتبار مجيع العناصر املذكورة آنفا، إىل أن    ل  -١١٨٦
الـيت  الضرورية لتخطط بشكل مفصل لتنفيذ عملياهتا العسكرية        توفرت هلا املوارد    إسرائيل  
املتاحـة  املـوارد   إىل كل من    بالنظر  و. يناير/ديسمرب وكانون الثاين  /يف كانون األول  وقعت  

، مبا يف ذلك التدريب يف جمال القانون اإلنساين الدويل،          الواضحةتدريب  إلسرائيل، ودرجة ال  
األعمـال قـد   واملشورة القانونية املتلقاة، تعترب البعثة أن من املستبعد جدا احتمال أن تكون            

، على األقـل يف املرحلـة اجلويـة مـن العمليـات، دون أن ختـضع للتخطـيط                   نفذت
__________ 

)٥٦٨ ( TaubGazaLegalAspects270509http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/8DC5105D-A2A1-4709-

9874-F42F1D1DA44B/0/.pps.  
 الطالع على بيان تفصيلي بشأن القدرات اإلسرائيلية انظر ل ) ٥٦٩(

http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1245235226.pdf.  
  .٩ و٨املرجع نفسه، الصفحتان  ) ٥٧٠(
يت تدار حاسوبيا وتتكون من مـدافع هـاون   ذكرت القوات املسلحة اإلسرائيلية أن املنظومة املذكورة، ال      ) ٥٧١(

منظومـة الـسالح كيـشيت منظومـة        ".  ملم، قد طورت لتستخدمها القوات الربيـة       ١٢٠عيار   من
وتطلق املنظومـة النـار بـسرعة       . ملدافع اهلاون وقادرة على التسديد والتوّجه على حنو مستقل         منفصلة
انظـر  . "قـة يف أقـل مـن دقيقـة        وهلـا القـدرة علـى إطـالق قذيفـة اهلـاون األوىل بد              عالية

http://dover.idf.il/IDF/English/News/today/2008n/04/1401.htm.  
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، من املفترض أن القادة علـى        الربية - ليات اجلوية وفيما خيص مرحلة العم   . )٥٧٢(واملداوالت
احملددة التكتيكية  أرض الواقع كانوا ميلكون بعض السلطة التقديرية الختاذ القرار بشأن النهج            

ومن املفترض إذن أن نفس الدرجة من التخطيط        . املستخدمة للهجوم أو الرد على اهلجمات     
لبعثة من استعراض عناصر عديدة، مبا يف       ومع ذلك، استخلصت ا   . والتعّمد مل تكن موجودة   

كسر "ذلك اإلفادات اليت أدىل هبا بعض اجلنود يف حلقات دراسية يف تل أبيب أو أمام منظمة      
، أن ما جرى على أرض امليدان يعكس توجيهات أعطيت للجنـود خـالل            "جدار الصمت 

 .)٥٧٣(ممارسات التدريب والتزويد باملعلومات

أقـرت فيهـا الـسلطات     حلالة واحدة فقـط     وجدت مثاال   وتالحظ البعثة أهنا      -١١٨٧
 شخصا من عائلة الداية يف حـي        ٢٢وت  يتعلق مب وكان ذلك فيما    . اإلسرائيلية بوقوع خطأ  

وشرحت حكومة إسرائيل أن قواهتا املسلحة كانت تنوي ضرب املـرتل اجملـاور،             . الزيتون
عما يـساورها   وضع آخر   البعثة يف م  وتعرب  . )٥٧٤(أخطاء وقعت يف التخطيط للعملية    لكن  و

أن ذلك  بيد أنه بالنظر إىل ما يبدو من        ). انظر الفصل احلادي عشر   (من قلق إزاء هذا التربير      
احلادث هو الوحيد الذي دفع بالسلطات اإلسرائيلية إىل االعتراف باخلطأ، تـرى البعثـة أن              

تيجة ألخطاء مماثلـة  هي نوجِّه انتباهها إليها حكومة إسرائيل ال تعترب الضربات األخرى اليت        
 .ألخطاء أخرى أو

الضربات اجلوية، تالحظ البعثة البيان الصادر باللغة العربية واملنشور         يتعلق ب وفيما    -١١٨٨
 :وجاء فيه ما يلي ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٣على موقع القوات املسلحة اإلسرائيلية يف 

 من املائة يف ٩٩ أن اجلوية القوات مجعتها اليت الرمسية البيانات من خلصاسُت  
 ٨٠ من أكثر أن أيضا منها خلصاسُت كما. بدقة أهدافها أصابت املنفّذة الضربات

 دقيقـة  بأهنا توصف اجلوية القوات استخدمتها اليت والقذائف القنابل من املائة يف
 .)٥٧٥(األبرياء بنيخسائر يف األرواح  وقوعمن  بعيد حد إىل ليقل استخدامها وأن

__________ 

)٥٧٢ ( “The operation in Gaza…” ٢٣٦، الفقرة.  
 أعطاها ضابط شاب قبـل الـدخول إىل         انظر، على سبيل املثال، إفادة جندي خبصوص التوجيهات اليت         ) ٥٧٣(

إذا وجد مشتبه فيـه داخـل أحـد    . إذا اشتبهنا ببناء ما، سنهدم ذلك البناء    . ما أريده هو اهلجوم   ": غزة
فليكونوا . فإما هم، وإما حنن   . ال جيب التفكري مرتني   . طوابق ذلك املبىن فعلينا أن نقصف الطابق باملدفعية       

ـ    . "وليقض اخلطأ على حياهتم، ال على حياتنا      . ليس ألحد أن يفكر مرتني    ...  هم وار ـانظر نـص احل
ـ Channel Ten Newsالذي سجلته البعثة من قناة  ة يف ـ من اجلنود الذين كانوا يتحدثون يف حلقة دراسي

  .تل أبيب
)٥٧٤ ( “The operation in Gaza…” وتعليق احلكومة اإلسرائيلية على اهلجـوم علـى   . ٣٨٧-٣٨٥، الفقرات

فقد ألقي اللوم علـى وجـود الـشاحنة جبـوار           . ات أكسجني يثري اللبس إىل حد ما      شاحنة حتمل عبو  
  .٤٠٠-٣٩٨املرجع نفسه، الفقرات . جمموعات مسلحة مزعومة

)٥٧٥ ( http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/09/03/2301.htm) ترمجة البعثة.(  
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 يف املائة   ٨٠ن ذلك أن القوات اجلوية قد استخدمت يف أكثر من           وتفهم البعثة م    -١١٨٩
دقيقة التوجيه   وتعرف عموما باسم األسلحة      -من هجماهتا أسلحة تعترب دقيقة حبكم تعريفها        

وبناء على ذلك، يبدو أهنا قد استخدمت قنابل غري موجهـة  . ألهنا تعمل بتكنولوجيا التوجيه 
ومبوجب ما ذكرته القوات املسلحة اإلسرائيلية،      .  يف املائة  ٢٠  نسبتها يف بقية اهلجمات البالغ   

قلل يمل  اهلجمات،   يف املائة من     ٢٠البالغة  عدم استخدام القنابل املوجهة يف هذه النسبة        فإن  
من درجة دقتها يف ضرب أهدافها، ولكن حيتمل أن تكون قد أحلقت أضرارا أكرب من تلك                

 . احملدد اهلدفالتوجيه الدقيق أواليت أحلقتها أسلحة 

 القـوات اجلويـة     يهـا وميثل ما سبق ذكره استنتاجات بالغة األمهية توصلت إل          -١١٩٠
كما ينبغي أن يؤخذ يف     . عمدا قد ُضربت    ،ويعين ذلك أن األهداف اليت ُضربت     . اإلسرائيلية

 استخداموقف  يناير مل تعن    / كانون الثاين  ٣لعملية يف   لاالعتبار أن بدء مرحلة اهلجوم الربي       
 : ما يليوقد جاء يف البيان. السالح اجلوي اإلسرائيلي

 بسرب لواء كل زود ،"املصبوب الرصاص" عملية سبقت اليت األيام خالل  
. العملية خالل  اجلارية األعمال يف  معه للمشاركة طيار بال الطائرات منحراسة  
 صياشخ والتقت واملشاة، املدرعات وحدات إىل ألسرابالتابعة ل األفرقة ووصلت
 ملنـاورات  التخطيط يف وساعدت إليهم، تستعد لالنضمام  كانت الذين باجلنود
 مواقع يف وضباط القيادة مقر يف ممثلون طيار بال الطائرات ألسراب وكان. املشاة

 الـيت  - طيار بال الطائرات بني االتصاالت يف ساعدوا وقد الفعلية االشتباكات
 - اإلسـرائيلية  األراضـي  يف موجودين شخصني من فقط مكون فريق يوجهها
 طائراتيف شكل    املقدمة املساعدة أحيانا ووصلت. امليدان يف املوجودة والقوات

 إىل االسـتثنائية  احلـاالت  بعض ويف بل كتيبة، لكل واحدة طائرة إىل طيار بال
 .فريق لكل واحدة طائرة

عن تنفيذ اخلطط زمة لاملوارد الال القدرة على التخطيط، وامتالك     توافر  إىل  بالنظر  و  -١١٩١
وقوع أي أخطاء   ما أشري عن عدم     من التكنولوجيا، وإىل    متاحة  أعلى درجة   طريق االستعانة ب  
حىت اآلن السلطات اليت جتري التحقيقات بأنه مل تقع أي انتـهاكات،            قررته  تقريبا، وإىل ما    

قرارات متعمـدة  ترى البعثة أن وقوع األحداث املذكورة يف هذا التقرير ومنطها جاءا نتيجة ل   
تتعلق بوضع اخلطط والسياسات على مجيع مستويات التسلسل القيادي وصوال إىل إجراءات            

 .والتعليمات املوجهة إىل الوحدات يف امليدانالتشغيل املوحدة 
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 تطور األهداف االستراتيجية يف التفكري العسكري اإلسرائيلي  -باء   

يف األرض الفلـسطينية احملتلـة بـبعض        اتصفت العمليات العسكرية اإلسرائيلية       -١١٩٢
مت تكتيكيا  أسلوبا  ، كان تدمري املباين، مبا فيها املنازل،        اخلصوصوعلى وجه   . السمات الثابتة 

والوسائل املعّينة اليت تبّنتـها إسـرائيل لتحقيـق أهـدافها           . )٥٧٦(اللجوء إليه بشكل متكرر   
ما هجماهتا على املنازل، تعرضـت      العسكرية يف األرض الفلسطينية احملتلة ويف لبنان، وال سي        

والعمليات العسكرية الـيت    . )٥٧٧(جملس األمن التابع لألمم املتحدة    للوم بصورة متكررة من     
تنشأ مـن   يناير مل   / كانون الثاين  ١٨ديسمرب إىل   / كانون األول  ٢٧من  وقعت خالل الفترة    

من إسرائيل أو    و اس مح  بني فراغ، سواء من حيث األسباب القريبة املتعلقة بديناميات العالقة        
املتعلقة بتطور التفكري العسكري إلسرائيل حول الطريقة املثلى لوصف طبيعة          حيث األسباب   
 .أهدافها العسكرية

أنه رغم بقاء تكتيكات عديدة علـى     عن  لمعلومات املتوفرة   لاستعراض  يكشف  و  -١١٩٣
حتول نـوعي مـن     حاهلا فإن إعادة صياغة إطار األهداف االستراتيجية قد أدى إىل حدوث            

 .متعمدبشكل إىل عمليات تدمري واسع النطاق و )٥٧٨(عمليات مركزة نسبيا

، بـرز يف الـتفكري   ٢٠٠٦خالل العمليات املنفذة يف جنوب لبنـان يف عـام         ف  -١١٩٤
النهج املتبـع يف    وذلك يف أعقاب     "مبدأ الضاحية "العسكري اإلسرائيلي مفهوم يعرف باسم      

اللواء جادي آيزنكوت، قائد الفيلق عّبر و. )٥٧٩(الضاحية باسم  واملعروفي اجملاور لبريوتاحل
 .هذا املبدأعن األساس االفتراضي الذي يقوم عليه الشمايل اإلسرائيلي، 

 يف حي الضاحية اجملاور لبريوت سيحدث يف كـل          ٢٠٠٦إن ما حدث يف عام        -١١٩٥
ون مراعـاة مبـدأ      وسنستخدم ضدها القـوة د      [....].قرية ُيطلق منها النار على إسرائيل     

فمن وجهة نظرنا، ليست هذه القـرى       . قدرا كبريا من األضرار والدمار    ونلحق هبا   التناسب  
 .)٥٨٠(وقد أقّرت. إهنا خطة. وهذه ليست توصية] …. [قرى مدنية بل قواعد عسكريةب

__________ 

 شـبكة حقـوق األرض      -انظر على سبيل املثال التقرير الذي تلقته البعثة من التحالف الدويل للموئل              ) ٥٧٦(
  ).٢٨-١٢الصفحات (والسكن 

ـ   ) ٥٧٧( ) ١٩٦٦(٢٢٨و )١٩٦٢(١٧١و )١٩٥٦(١١١و) ١٩٥٥(١٠٦و) ١٩٥٣(١٠١لس األمـن    ـقرارات جم
 )١٩٧٣( ٣٣٢و) ١٩٧٢(٣١٦و) ١٩٧٢(٣١٣و) ١٩٦٩(٢٧٠و) ١٩٦٩(٢٦٥و) ١٩٦٨(٢٤٨و
  ).٢٠٠٤(١٥٤٤و) ١٩٨٢(٥٢٠و) ١٩٨٢(٥١٥و) ١٩٨٢(٥٠١و) ١٩٧٩(٤٥٠و) ١٩٧٤(٧٤٣و

ال ينبغي إساءة فهم اإلشارة إىل العمليات املركزة نسبيا بوصفها مؤشرا على كون مجيع تلك العمليـات                  ) ٥٧٨(
  .فقطفهذه إشارة بغرض املقارنة . مقبولة من حيث التمييز والتقيد مببدأ التناسب

 دمارا كثيفا بضاحية بريوت الـيت اعتربهتـا معقـال           ٢٠٠٦أحلقت إسرائيل خالل حرب لبنان يف عام         ) ٥٧٩(
  .اهللا حلزب

)٥٨٠ ( Ynet ،"٢٠٠٨مارس / آذار١٠، "إسرائيل حتذر من أن احلرب مع حزب اهللا ستوقع الدمار.  



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 318 

، بـدا أن عـددا مـن كبـار          ٢٠٠٦وعقب احلرب يف جنوب لبنان يف عام          -١١٩٦
 اللواء  بّينهاة طورت التفكري الذي بنيت عليه االستراتيجية اليت         الشخصيات العسكرية السابق  

أنه يف حالة نـشوب   )٥٨١(وعلى وجه اخلصوص، ذكر اللواء املتقاعد جيورا آيلند    . آيزنكوت
القضاء على  "فإن اهلدف جيب أال يكون هزمية حزب اهللا بل           )٥٨٢(حرب أخرى مع حزب اهللا    

...   التحتية الوطنية، ونشر املعاناة الشديدة بني السكان       القوة العسكرية اللبنانية، وتدمري البنية    
فاإلضرار الشديد باجلمهورية اللبنانية، وتدمري املنازل والبنية التحتية، ومعاناة مئـات اآلالف            

 .)٥٨٣("من األشخاص هي نتائج ميكن أن تؤثر على سلوك حزب اهللا أكثر من أي شيء آخر

، بعد شهر   ٢٠٠٨أكتوبر  /ت يف تشرين األول   وقد جاءت هذه األفكار، اليت نشر       -١١٩٧
 .)٥٨٤(من تعليقات العقيد املتقاعد جابريل سيبوين

مع اندالع األعمال العدائية، سيكون على قوات الـدفاع اإلسـرائيلية أن              
تتحرك فورا وحبزم وبقوة ال تأبه مببدأ التناسب مع أفعال العدو والتهديد الـذي              

 إحلاق الضرر وإنزال العقـاب إىل حـد       ويهدف هذا النوع من الرد إىل     . يشكله
وجيب أن تنفذ الـضربة     . يقتضي عمليات إعادة بناء طويلة األمد وباهظة الثمن       

بأقصى سرعة ممكنة وأن تعطي األولوية لإلضرار باألصول بدال من البحث عـن             
يف موقـع   وجيب أن تستهدف العقوبة صانعي القـرارات والنخبـة          . كل قاذفة 
، ينبغي أن تستهدف اهلجمات كال من القدرات العسكرية         ويف لبنان ... السلطة

. حلزب اهللا واملصاحل االقتصادية ومراكز القوى املدنية اليت تدعم تلـك املنظمـة            
عالوة على ذلك، كلما توثقت العالقة بني حزب اهللا واحلكومة اللبنانيـة، زادت     

إن مثل هذا الرد سيترك     . عناصر البنية التحتية للدولة اللبنانية اليت ينبغي استهدافها       
صانعي القرار اللبنانيني، ويؤدي بالتايل إىل تعزيز الـردع         ...  ذكرى دائمة لدى  

ويف . اإلسرائيلي وتقليص احتمال وقوع أعمال عدائية ضد إسرائيل لفترة مديدة         
الوقت نفسه، سيؤدي ذلك إىل إجبار سوريا وحزب اهللا ولبنان علـى تكـريس      

 ...  وتستهلك قدرا كبريا من املواردة األمدء طويلطاقاهتا لربامج إعادة بنا

__________ 

ون األمن القـومي،    الرئيس السابق جمللس األمن القومي اإلسرائيلي، مستشار سابق لرئيس الوزراء يف شؤ            ) ٥٨١(
  .وكان قبل ذلك مدير فرع العمليات يف قوات الدفاع اإلسرائيلية

رغم أن اللواء آيلند كان يكتب عن لبنان واجلمهورية العربية السورية، إال أن اقتراح األهداف ووسـائل                  ) ٥٨٢(
  .التوصل إليها هو الذي يلفت النظر فيما يتعلق مبا حدث يف غزة

 ٢، العـدد  ١١، اجمللـد  Strategic Assessment، "استهداف لبنـان : ثالثةحرب لبنان ال"جيورا آيلند،  ) ٥٨٣(
  .٩، الصفحة )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(

حمـارب  . باحث يف معهد الدراسات االستراتيجية الوطنيـة      . يف قوات الدفاع اإلسرائيلية   ) احتياط(عقيد   ) ٥٨٤(
ويف إطـار  . الستطالع التابعة للواءسابق وقائد يف لواء اجلوالن، وقد أهنى خدمته يف منصب قائد وحدة ا        

خدمته االحتياطية، عمل بصفة ضابط أركان رفيع املستوى يف لواء اجلـوالن، ونائـب قائـد وحـدة                  
  .اللوجستيات، ورئيس أركان فرقة مدرعة يف الشمال
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فسيتعني هناك على قوات الدفاع     . وينطبق هذا النهج على قطاع غزة أيضا        
اإلسرائيلية أن تضرب محاس بعنف وأن تتحاشى الدخول يف لعبة القـط والفـأر              

وال ينبغي أن ُينتظر مـن قـوات        . املتمثلة يف البحث عن قاذفات صواريخ القّسام      
دفاع اإلسرائيلية وقف نريان الصواريخ والقذائف املوجهة إىل اجلانب اإلسرائيلي          ال

من اجلبهة عن طريق توجيه الضربات إىل القاذفات نفسها، بل عن طريق إرغـام              
 .)٥٨٥(العدو على وقف إطالق النار

 وقد استخدم اللواء آيزنكوت التعابري املذكورة آنفا حينما كان ال يزال يف اخلدمة              -١١٩٨
. الفعلية يف منصب قيادي رفيع املستوى، وأوضح أن األمر ليس فكرة نظرية بل خطة معتمدة            

وكان العقيد سيبوين، مع    . وكان اللواء آيلند، رغم تقاعده، رجال على مستوى قيادي رفيع         
أنه أدىن رتبة من الضابطني اآلخرين، ضابطا متمرسا يكتب عن خربته يف امليدان يف مطبوعة               

 .طبوعات الرصينةتعد من امل

ما إذا كان املوظفون العسكريون اإلسـرائيليون        وال يتعني على البعثة أن تنظر يف        -١١٩٩
ن مبقدورها أن ختلص من استعراض الوقائع اليت إبل . قد تأثروا على حنو مباشر هبذه الكتابات   

هـي  مثـل    األ ا بأهن ت ُوصف يت االستراتيجية ال  ه يبدو أن  شهدهتا بنفسها على أرض الواقع أن     
 . موضع التنفيذتُوضعاالستراتيجية اليت بالتحديد 

 البيانات اإلسرائيلية الرمسية املتعلقة بأهداف العمليات العسكرية يف غزة  -جيم   

 :البيانات الرمسية الصادرة بشأن أهداف العمليات العسكريةعلى  البعثة اطلعت  -١٢٠٠

فاع اإلسرائيلية أنه كان    اقتصرت العملية على النطاق الذي تعتقد قوات الد         
وقف عمليات القصف ضد املدنيني اإلسرائيليني      : ، وهي ضروريا لتحقيق أهدافها  

بتدمري وتعطيل أجهزة إطالق قذائف اهلاون والصواريخ والبنيـة التحتيـة الـيت             
عن طريق  ، وحتسني مستوى سالمة وأمن منطقة جنوب إسرائيل وسكاهنا          تدعمها
من املنظمات اإلرهابية يف غزة على تنفيذ هجمات         قدرة محاس وغريها     احلد من 

 .)٥٨٦(أخرى يف املستقبل

ال خترج   احلكومة اإلسرائيلية أن أهدافها اليت عربت عنها على هذا النحو            ذكروت  -١٢٠١
 خالل محلتها يف    ١٩٩٨اليت عربت عنها منظمة حلف مشال األطلسي يف عام          عن األهداف   

 .مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
__________ 

انظر علـى سـبيل املثـال       . ويبدو ذلك شبيها جدا مبا يعرف مببدأ الضاحية       . سيبوين، مرجع سبق ذكره    ) ٥٨٥(
 / شـباط ٣، Jane’s Rockets and Missiles Ed Blanche: ال املنسوبة إىل اللواء جادي آيزنكوت يفاألقو

  .٢٠٠٩فرباير 
)٥٨٦ ( “The operation in Gaza…” ٨٣، الفقرة.  
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وليس للبعثة أي تعليق على اجلانب الشرعي أو أي من اجلوانب األخرى ألفعال                -١٢٠٢
 .منظمة حلف مشال األطلسي هناك

 استراتيجية حتقيق األهداف  -دال   

البنيـة التحتيـة    "تصور  تلك املتعلقة ب  اليت تثري قلقا خاصا لدى البعثة       ائل  ن املس م  -١٢٠٣
 ٢٠٠٦انـات اللـواء آيزنكـوت يف عـام          وهذا املفهوم مبّين بوضـوح يف بي      . "الداعمة
بتعليقات املفكرين العسكريني الذين، وإن كانوا ليسوا يف اخلدمة، يعرفـون األمـور              ومعزز

 .معرفة جيدة

، خالل العمليات العسكرية يف غزة، ذكر إيلي        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٦ففي    -١٢٠٤
ممكنـا، كـي    أمرا  تدمري غزة    يكون   ]ينبغي أن [": ، نائب رئيس الوزراء، ما يلي     )٥٨٧(يشاي

اليت إهنا فرصة عظيمة هلدم آالف املنازل       "وأضاف يقول   . "بناعليهم أال يتحرشوا    يفهموا أن   
وآمل أن تنتـهي العمليـة   " ."اإلرهابيني، كي يفكروا مليا قبل إطالق الصواريخ   ختص مجيع   

 ينبغي جعلهم أثرا ويف رأيي،. بتحقيق إجنازات عظيمة وبتدمري اإلرهاب ومحاس تدمريا كامال     
إن سـكان   ”وأضاف يقول   . "بعد عني، لذا سيتم تدمري آالف املنازل واألنفاق والصناعات        

 .)٥٨٨("كامال  تدمري محاس تدمريا]يتحقق[اجلنوب يدعموننا، وبالتايل ستتواصل العملية حىت 

 إيلي يـشاي    تابع، وبعد انتهاء العمليات العسكرية،      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢يف    -١٢٠٥
حىت لو سقطت الصواريخ يف اخلالء أو يف البحر، ينبغي لنا ضـرب بنيتـهم               ": ما يلي ول  يق

 .)٥٨٩(" مرتل مقابل كل صاروخ ُيطلق١٠٠التحتية وتدمري 

، ذُكر على لسان وزير اخلارجية اإلسـرائيلي        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٣يف    -١٢٠٦
 : ليفين ما يليتسييب

__________ 

شغل إيلي يشاي يف أثناء العملية العسكرية يف غزة منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجـارة                  ) ٥٨٧(
وهو يشغل منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء يف احلكومـة           . رتوالعمل يف حكومة السيد أومل    

كما كان يف أثناء العملية العسكرية يف غزة عضوا معنيا باألمن القومي            . احلالية اليت يرأسها السيد نتنياهو    
وتشمل وظائفـه حتديـد أهـداف       . يف اجمللس الوزاري للشؤون األمنية ضمن جملس الوزراء اإلسرائيلي        

ـتخبارات،              املنظ  ومة األمنية وسياساهتا؛ واملسائل املتعلقة بالقوات املسلحة اإلسـرائيلية، واملـسائل املتعلقـة باالس
. "يهودا والسامرة وغزة  "والسياسة اخلارجية، والعمليات العسكرية واألمنية، وتنسيق أنشطة احلكومة يف          

  ).باللغة العربية (http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/05/des20.htmانظر 
)٥٨٨ ( http://news.walla.co.il/?w=//1412570) باللغة العربية.(  
)٥٨٩ ( http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3665452,00.html 

  ).، باللغة العربية٢٠٠٩فرباير /شباط ٢(
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ميكنك ضـربه  ا بلدت فإسرائيل ليس. ملعادلةلقد أثبتنا حلماس أننا قد غرينا ا    
إنه بلد يرد بضراوة حني تطلـق النـار علـى      . بالصواريخ دون أن حيرك ساكنا    

 .)٥٩٠(حسنمواطنيه، وهذا 

فهم عمليات التـدمري الواسـعة النطـاق        ، ينبغي   يف سياق مثل هذه التعليقات    و  -١٢٠٧
وتالحـظ  . واملنازل الـسكنية  ومزارع تربية الدواجن    ملنشآت األعمال واألراضي الزراعية     

 التدمري الواسعة النطاق اليت وقعت يف األيام اليت سبقت انتـهاء            أعمالالبعثة على حنو خاص     
. وخالل مرحلة االنسحاب، يبدو من احملتمل أن تكون آالف املنازل قد دمـرت            . العمليات

حسبما شرحه   )٥٩١("اليوم التايل "وقد أشارت البعثة يف موضع آخر من هذا التقرير إىل مبدأ            
اجلنود اإلسرائيليون يف شهاداهتم، والذي ميكن أن يصّنف دون صعوبة تذكر ضمن النـهج              

 .مبدأ التناسبعلى حنو يتجاهل لتدمري الواسع النطاق لالعام 

 ينبغي أن ُيفهم ليس فقط يف سـياق         "مةعبنية حتتية دا  "ومفهوم حتديد ما يشكل       -١٢٠٨
 بـل   ،يناير/ديسمرب وكانون الثاين  /الفترة من كانون األول   العمليات العسكرية اليت جرت يف      

أيضا يف ضوء تشديد القيود املفروضة على دخول البضائع والناس إىل غزة وخروجهم منها،              
وليس بوسع البعثة قبول فكرة أن هذه القيود ميكن         . وخصوصا منذ تسلم محاس زمام احلكم     

فقد . دفق املعدات إىل اجلماعات املسلحةتن أن تصنف بوصفها يف املقام األول حماولة للحد م
كان األثر املرتقب، بل واهلدف األساسي حسب اعتقاد البعثة، خلق وضع يرى فيه السكان              

 قـصاء أو إىل إ  ) إذا أمكنهم ذلك  (املدنيون أن احلياة ال تطاق إىل درجة تدفعهم إىل املغادرة           
 .كان املدنينيية على السعمحاس عن السلطة، عالوة على فرض عقوبة مجا

 : يلي وقد ذكرت احلكومة اإلسرائيلية ما  -١٢٠٩

رغم أن محاس تدير الوزارات وتضطلع مبسؤولية جمموعـة متنوعـة مـن               
.  منظمة إرهابية  تظلالوظائف اإلدارية واحلكومية التقليدية يف قطاع غزة، إال أهنا          

ونـات نـشطة    فالعديد من العناصر املدنية ظاهريا يف نظامها هي يف احلقيقة مك          
وبالفعل، ال تفصل محاس بني أنـشطتها املدنيـة          .هودها اإلرهابية والعسكرية  جل

وعوضـا عـن ذلـك،      . والعسكرية على النحو الذي قد تفعله حكومة شرعية       
تستخدم محاس األجهزة الواقعة حتت سيطرهتا، مبا فيها املؤسسات شبه احلكومية،           

  .)٥٩٢(لتعزيز نشاطها اإلرهايب
 

__________ 

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣، Israeli cabinet divided over fresh Gaza surge ،The Independentصحيفة  ) ٥٩٠(
  .انظر الفصل الثالث عشر ) ٥٩١(
)٥٩٢ ( “The operation in Gaza…” ٢٣٥، الفقرة.  
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 فإن إطار األهداف العسكرية اليت سعت إسرائيل إىل ضرهبا هو بالفعـل      ،وبالتايل  -١٢١٠
النـشاط  "وهناك خصوصا نوع من عدم الوضوح يف حتديد مفهوم تعزيز           . إطار واسع جدا  

أن إسرائيل تدعي عدم وجود فصل حقيقي بني األنشطة املدنية والعسكرية          فحيث  : "اإلرهايب
أن أي شخص يساند محاس بأي شكل كان ميكن أن          وتعترب محاس منظمة إرهابية، قد يبدو       

لقد كانت محاس الفائزة الواضحة يف االنتخابات األخرية يف         . يعترب أنه يعزز نشاطها اإلرهايب    
لذا ال تبالغ البعثة إذا اعتربت أن إسرائيل تنظر إىل قطاعات واسعة جدا من الـسكان                . غزة

 ."ة الداعمةالبنية التحتي"املدنيني يف غزة بوصفهم جزءا من 

ويشري األثر العشوائي وغري املتناسب للقيود املفروضة علـى حركـة البـضائع               -١٢١١
، ٢٠٠٧  عـام  واألشخاص إىل أن إسرائيل كانت قد حددت، منذ وقت مبكر قد يعود إىل            

وجهة نظرها بشأن ما هو املقصود بضرب البنية التحتية الداعمة، ويبدو أن ذلـك يـشمل                
 .بالفعل سكان غزة

وُينسب إىل اللواء دان هاريل، نائب رئيس األركان، بيان لألهـداف يعتـرف               -١٢١٢
. صراحة باستهداف األشياء ذات الطابع املدين بوصفه جزءا من االسـتراتيجية اإلسـرائيلية            

فأثناء تنفيذ العمليات اإلسرائيلية يف غزة، ذُكر على لسان اللواء هاريل قوله يف اجتماع مـع                
 : جنوب إسرائيلالسلطات احمللية يف

. نسعى إىل حتقيقه  بعيدا  فقد حددنا هدفا    . هذه العملية خمتلفة عن سابقاهتا      
إننا ال نضرب اإلرهابيني والقاذفات فقط، بل نضرب أيـضا حكومـة محـاس              

 إننا نضرب املباين احلكومية، ومصانع اإلنتاج،       [...]. بأكملها مع مجيع أجنحتها   
ال منيز  لكننا   محاس املسؤولية احلكومية و    مل حن إننا. ذلكغري  واألجنحة األمنية، و  
 .ولن يبقى يف غزة بعد هذه العملية أي بناء قائم حلمـاس           . بني األجنحة املختلفة  

 .)٥٩٣(خنطط لتغيري قواعد اللعبةإننا 

 ستنتاجاتاال  -هاء   

يبدو أن املفهوم اإلسرائيلي ملا هو ضروري يف حرب مقبلة مع محاس قد طُـوِّر                 -١٢١٣
ويعود أصل املفهـوم    .  على أقل تقدير   ٢٠٠٦ من فترة الرتاع يف جنوب لبنان يف عام          اعتبارا

إىل املبدأ العسكري الذي يرى يف التدمري دون مراعاة مبدأ التناسب، ويف خلق أكـرب قـدر                 
 لتحقيـق األهـداف     ني مـشروعت  نيممكن من املصاعب يف حياة العديد من الناس، وسيلت        

 .العسكرية والسياسية

__________ 

)٥٩٣ ( Ynet ،"األسوأ مل حيدث بعد: نائب رئيس األركان".  
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البنيـة التحتيـة   "قد سعت القوات املسلحة اإلسرائيلية من خالل إعطاء مفهوم    و  -١٢١٤
يف  إطارا فضفاضا جدا إىل حتديد نطاق أنشطتها على حنو ُصمم كي يفضي حتما،               "الداعمة

 .رأي البعثة، إىل عواقب وخيمة على السكان غري احملاربني يف غزة

ن السياسيون والعسكريون قبل العمليات     وال تترك البيانات اليت أدىل هبا املسؤولو        -١٢١٥
العسكرية يف غزة وخالهلا أي جمال للشك يف أن استهداف املدنيني بالتدمري والعنـف دون               

  .)٥٩٤(مراعاة مبدأ التناسب كان جزءا من سياسة متعمدة
إىل  ،٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢ مثل بيان السيد يشاي يف       ،وبالقدر الذي تشري فيه البيانات      -١٢١٦
 بوصفه ردا على اهلجمات     اعترب مربر يري املمتلكات املدنية، أي املنازل يف تلك احلالة،         أن تدم 

، ترى البعثة أن األعمال االنتقامية    )" مرتل مقابل كل صاروخ ُيطلق     ١٠٠تدمري  "(بالصواريخ  
وحىت لـو    .)٥٩٥(ضد املدنيني خالل األعمال العدائية املسلحة تنتهك القانون اإلنساين الدويل         

تستويف الشروط الصارمة    عتبار مثل هذه التصرفات أعماال انتقامية مشروعة، فإهنا ال        أمكن ا 
تنتـهك حقـوق اإلنـسان      هنا  ، وأل )٥٩٦(مبدأ التناسب هنا ال تراعي    املفروضة، وال سيما أل   

استهداف املدنيني أو املناطق    فقيام طرف ب  . )٥٩٧(األساسية وااللتزامات ذات الطابع اإلنساين    
، ن يربر أبدا للطرف املقابل استهداف املدنيني واملمتلكات املدنية، مثل املنازل     املدنية ال ميكن أ   

  .املباين العامة والدينية، أو املدارسأو 

تأثري احلصار والعمليات العسكرية على شـعب غـزة وحقـوق            -سابع عشر   
  اإلنسان اخلاصة به

ان ال تقف مسؤولية القائد العسكري عند جتنب اإلضرار بأرواح الـسك          "  
 "إجيابية"، لكن مسؤوليته أيضا     "مسؤولية سلبية  "احملليني واحلط من كرامتهم، فهذه    

 إذ جيب عليه أن حيمي حياة الـسكان وكرامتـهم، ضـمن قيـود الزمـان                 -
  )HCJ 764/04( القاضي باراك ".... واملكان

__________ 

بعد التشديد على منط األعمال العسكرية اليت تستهدف املالجئ املدنية واألشخاص الباحثني عن ملجـأ،                ) ٥٩٤(
يبدو أن البيانات الرمسية اليت ترافق هذه األعمـال تعكـس           ": لموئل إىل ما يلي   خيلص التحالف الدويل ل   

االفتراض بأن القسوة ضد السكان األصليني، أيا كان مصدرها، سيحول الـضحايا إىل عناصـر ختـدم                 
  ).٤٠التقرير، حسبما ذكر، الصفحة  ("اهلزمية أو املقاومة: النتيجة املفضلة للمهامجني

  ).٦(٥١ضايف األول، املادة انظر الربوتوكول اإل ) ٥٩٥(
)٥٩٦ ( Customary International Humanitarian Law ٥١٨-٥١٣، الصفحات.  
 من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا، اليت أعدهتا جلنـة               ٥٠انظر أيضا املادة     ) ٥٩٧(

  ).، املرفق٥٦/٨٣قرار اجلمعية العامة (القانون الدويل 
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ما دامت إسرائيل تتحكم يف نقل الضروريات واإلمـداد باالحتياجـات           "  
 قطاع غزة، فإهنا مقيدة بااللتزامات اليت يفرضها القـانون اإلنـساين          اإلنسانية إىل   

الطبيـة،   املرافق الدويل بأن تسمح للسكان املدنيني بالوصول، يف مجلة أمور، إىل         
  )HCJ 201.09(القاضي باينش . "واألغذية واملياه، وكذلك إىل مواد املساعدة اإلنسانية

هتا لألرض الفلسطينية احملتلة، ويف االجتماعات      عاينت اللجنة بنفسها، أثناء زيارا      -١٢١٧
وجلسات االستماع اليت عقدهتا يف غزة وعمان وجنيف وأماكن أخرى، ما جنم عن القيـود               
الصارمة املفروضة على حركة السلع والناس من قطاع غزة وإليه من آثار سلبية على متتـع                

الجتماعية واالقتصادية واملدنيـة،    النساء والرجال واألطفال متتعا كامال بطائفة من احلقوق ا        
وتأيت هذه التقارير والشهادات من مصادر متنوعة       . وتلقت تقارير وشهادات عن هذه اآلثار     

تشمل رجال أعمال وأصحاب مصانع وسكانا عاديني ومسؤولني عموميني ومنظمات غـري            
 .حكومية يف األرض الفلسطينية احملتلة وخارجها

 شأهنم شأن الناس يف األمـاكن األخـرى مـن األرض         وما برح الناس يف غزة،      -١٢١٨
الفلسطينية احملتلة، يعيشون يف ظل االحتالل منذ عقود ويتحملون القيود واآلثـار األخـرى              

ولئن كانت تلك القيود والندرة     . النامجة عن السياسات اليت تنفذها السلطة القائمة باالحتالل       
ومعظم العمليات العسكرية األخرية، فإن الناس      يف املوارد قد زادتا بال شك مع بداية احلصار          

  ."العادية"يف غزة مل يكونوا يعيشون منذ فترة طويلة يف حالة ميكن وصفها باحلالة 
وكان للقيود اليت تفرضها إسرائيل على الـواردات اآلتيـة إىل قطـاع غـزة                 -١٢١٩

ار البحري واجلوي،   والصادرات اخلارجة منه عن طريق املعابر احلدودية، باإلضافة إىل احلص         
تأثري شديد على توافر طائفة واسعة من السلع واخلدمات الالزمة لتمتع شعب غزة حبقـوق               

فقدرته املتآكلة بالفعل   . اإلنسان اخلاصة به، وعلى فرص حصوله على هذه السلع واخلدمات         
كرية على الوصول إىل السلع األساسية وشرائها قد ازداد تآكلها من جراء آثار احلملة العـس              

اإلسرائيلية اليت استمرت أربعة أسابيع، واليت فرضت مزيدا من القيود على فرص الوصول إىل              
تلك املواد األساسية، ودمرت السلع واألراضي واملرافق والبنية األساسية احليوية لتمتعه حبقوقه      

نـاس  وإىل جانب ذلك، أوجد احلصار واألعمال القتالية حالة أصبح فيها معظم ال           . األساسية
ووصفت احلالة الراهنة بأهنا أزمـة      . وتضرر من ذلك النساء واألطفال بوجه خاص      . معوزين

  .)٥٩٨(كرامة إنسانية

  االقتصاد وأسباب العيش وفرص العمل  -ألف   
تلقت البعثة معلومات عن حالة االقتصاد وفرص العمل وأسباب العيش األسـرية              -١٢٢٠

ل قبل العمليات العسكرية اليت جرت يف الفترة        وكان اقتصاد غزة يعاين بالفع    . يف قطاع غزة  
يناير من صعوبات شديدة، ومل تكن تستطيع أن تعمل         / كانون الثاين  -ديسمرب  /كانون األول 
__________ 

  .٨، الصفحة ٢٠٠٩ة العاملية لعام تقرير منظمة الصح ) ٥٩٨(
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وقيد احلصار أو منع دخول طائفة مـن  . بكامل طاقتها إال قلة من قطاعات النشاط التجاري     
لك ما يلزم حمطة كهرباء غزة مـن  ويشمل ذ. املواد ومصادر الطاقة الالزمة لتشغيل االقتصاد     

وقود وديزل صناعي إلنتاج كهرباء تكفي لتشغيل املصانع والشركات والستمرار األنـشطة            
وكانت النتيجة النهائية هي تباطؤ االقتصاد، مما دفع الكـثري مـن            . الزراعية على حنو منتظم   

  .ة منخفضةالشركات واملصانع واملزارع إما إىل وقف نشاطها وإما إىل العمل بطاق
 ٧(ومصر  )  يف املائة  ٥١(وكان جيري شراء الطاقة الكهربائية مباشرة من إسرائيل           -١٢٢١
 يف املائة فقط، مما خيلف عجزا يف الطاقـة          ٣٤، بينما كانت حمطة كهرباء غزة تنتج        )يف املائة 

د وبعد أن أجرت إسرائيل ختفيضات إضافية إلمدادات الوقـو        .  يف املائة  ٨الكهربائية بنسبة   
وأدى نقص الوقود إىل تعطل احملطة،      . الصناعي، زادت حمطة كهرباء غزة من تقليص إنتاجها       

ويفيد . )٥٩٩(ومن املرجح أن يلحق نقص قطع الغيار والصيانة ضررا باحملطة يف األجل الطويل            
املائـة    يف٤١مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأن نقص الكهرباء يف قطاع غزة وصـل إىل        

بدرجـة   كما فُرضت قيود على غاز الطهي، وإن      . ٢٠٠٨ديسمرب  /ن األول  كانو ١٥حبلول  
  .أقل شدة
ومل يسمح بأن تدخل إىل قطاع غزة أيضا املواد اخلام واملعدات وقطـع الغيـار                 -١٢٢٢

  .واملدخالت األخرى الضرورية للنشاط الصناعي والزراعي
اع غزة تركت دون    فبعض مناطق قط  . وكانت العواقب على احلياة اليومية هائلة       -١٢٢٣

سيما اليت تسكن يف مبـان       كهرباء لساعات كثرية يف األسبوع، ومل يتح لبعض األسر، وال         
. تعتمد على استخدام مضخات املياه، احلصول على املياه إال لساعات قليلـة يف األسـبوع              

وأحلق تقطع اإلمداد بالكهرباء الضرر باملعدات الطبية يف املستشفيات وعيـادات األطبـاء،             
وُخفِّض أيضا تشغيل مرافق معاجلة الـصرف       . وأشاع االضطراب يف احلياة املدنية بوجه عام      

الصحي، وألقيت كميات متزايدة من مياه الصرف الصحي غري املعاجلة يف البحـر، مـسببة               
  .خماطر للصحة العامة وتلوثا، مما أثر بدوره على الصيد

، وسرحت مستخدمني فقدوا    وأوقفت عدة شركات نشاطها أو قلصت عملياهتا        -١٢٢٤
وأظهرت البيانات اليت قدمت إىل البعثة، واليت تغطي الفترة املمتدة من    . بالتايل أسباب عيشهم  

 يف املائة من الصناعات قـد أوقفـت         ٩٨، أن   ٢٠٠٨يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
ـ  . نشاطها مؤقتا وأن مخس منشآت قد انتقلت إىل الضفة الغربية واألردن           سريح حنـو   ومت ت

وأدى احلظر املفروض على مجيع الصادرات إىل تكبيد القطـاع الزراعـي     .  عامل ١٦ ٠٠٠
، ٢٠٠٨يوليه  / مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حىت متوز        ٣٠خسائر تقدر مببلغ    

وباملثل، عاىن قطاع البناء من خسائر شديدة جنمت عن وقف          .  وظيفة ٤٠ ٠٠٠وإىل فقدان   
__________ 

 ١٥،  "تأثري احلصار على قطاع غزة    : تقرير عن احلالة اإلنسانية يف غزة     "مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،      ) ٥٩٩(
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
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 ٤٢ ٠٠٠ويقال إن حنـو     . ائية ومشاريع البناء األخرى لعدم توافر مواد البناء       املشاريع اإلمن 
وحبث الذين مت تسرحيهم عن فـرص عمـل يف          . )٦٠٠(عامل قد فقدوا وظائفهم نتيجة لذلك     

قطاعات أخرى، مثل الزراعة، أو انضموا إىل صفوف من يعيشون على املساعدات الغذائيـة            
  . املعونةاليت تقدمها األمم املتحدة ووكاالت

وأدى إغالق املعابر أمام عبور الناس إىل فقدان أسر كثرية أيضا الدعم املايل الذي                -١٢٢٥
كانت تتلقاه من أقارهبا، وهم عادة الذكور أرباب األسر الذين يعملون باخلارج، سـواء يف               

ها إىل  إذ ذكر األونكتاد، يف اإلفادة الـيت قـدم        . )٦٠١(إسرائيل أو يف البلدان العربية اجملاورة     
 يف املائة من القوة العاملة كانوا يعملون يف إسرائيل يف عام ١٥,٤البعثة، إن ما يشكلون نسبة  

وأوضح االقتصادي شري هيفر، يف العرض الذي قدمه للبعثة، أنه مل يعد مبقدور             . )٦٠٢(٢٠٠٠
ني بل إن العمال الفلسطيني   . ، عمال يف إسرائيل   ٢٠٠٩أحد من أبناء غزة أن جيد، حبلول عام         

  .)٦٠٣(من أبناء الضفة الغربية يعملون أساسا يف املناطق الصناعية يف املستوطنات ال يف إسرائيل
، كان التأثري املدمر للحصار على االقتصاد       ٢٠٠٨ديسمرب  /وحبلول كانون األول    -١٢٢٦

 يف املائة من األسر تعيش حتت ٧٩ كان ٢٠٠٧ويف عام   . احمللي قد ضاعف مستويات البطالة    
 ٧٠وكان حنو )  دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة للفرد يف اليوم٤( الرمسي خط الفقر

 دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة للفرد       ٣(يف املائة منها تعيش حتت خط الفقر املدقع         
 حىت قبل   - ٢٠٠٨، ومع ذلك كان من املنتظر أن تزيد هذه األرقام قبل هناية عام              )يف اليوم 

فقد تلقت البعثة معلومات من منظمات توضح أن القطاع الزراعي كان          . كريةالعمليات العس 
يستوعب تقليديا العمال الذين يتعطلون عن العمل يف القطاعات األخرى، لكن يف الظروف             
اليت فرضها احلصار مل يعد هذا القطاع قادرا، يف غياب األمسدة ومبيدات اآلفـات واآلالت               

احلاسم وهو الوصول إىل األسواق، على القيام بدوره كقطاع         وقطع الغيار، ويف غياب األمر      
وأشار األونكتاد، يف اإلفادة اليت قدمها إىل البعثة، إىل أنه لدى فقدان            . )٦٠٤(ميتص الصدمات 

القطاعني الصناعي والزراعي لقدرهتما على توفري فرص العمل، اسـتوعبت اإلدارة العامـة             
أعلى من مستواها يف    (ائة من القوة العاملة يف غزة        يف امل  ٥٤واخلدمات العامة نسبة تصل إىل      

  :وخلص األونكتاد إىل االستنتاج التايل).  يف املائة٣٧، الذي بلغ ١٩٩٩عام 

__________ 

  .٢٠٠٨يوليه /، متوز"عام عرب احلصار: قطاع غزة"مركز التجارة الفلسطيين،  ) ٦٠٠(
واملنظمة اإلسرائيلية لألطباء املناصرين حلقوق اإلنـسان،  ) GISHA(مركز مسلك للدفاع عن حرية التنقل   ) ٦٠١(

  ).٢٠٠٩مارس /آذار(من حيمل مفاتيح معرب رفح؟ 
  .٤إفادة األونكتاد، الصفحة  ) ٦٠٢(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢اجتماع البعثة مع شري هيفر، مركز املعلومات البديلة،  ) ٦٠٣(
؛ واجتماع مع ممثلني عـن      ٢٠٠٩نيه  يو/ حزيران ٣٠اجتماعات مع ممثلني عن القطاع الزراعي يف غزة،          ) ٦٠٤(

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩محلة إهناء حصار غزة، 
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إن التأثري النهائي هلذه التطورات هو التآكل املنتظم لقاعـدة الفلـسطينيني              
ـ            هم إىل  اإلنتاجية حلرماهنم من القدرة على اإلنتاج وعلى إطعام أنفـسهم وحتويل

لكني فقراء للسلع األساسية املستوردة أساسا من إسرائيل واملمولة أساسا          ـمسته
  .من املاحنني

ودمرت العمليات العسكرية جزءا كبريا من البنية األساسية االقتصادية لقطاع غزة   -١٢٢٧
وجرى بشكل مباشر استهداف كثري مـن       . وقدرهتا على دعم أسباب العيش الكرمي لألسر      

وزاد الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي . والشركات أو تدمريها أو إحلاق أضرار هبااملصانع 
  .زيادة هائلة

) صـناعية وجتاريـة   ( شركة   ٧٠٠وأظهرت املعلومات املقدمة إىل البعثة أن حنو          -١٢٢٨
خاصة قد أصيبت بأضرار أو دمرت خالل العمليات العسكرية، وأن احلجم الكلي للخسائر             

وكان القطاع الصناعي   .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١٤٠بلغ حنو   املباشرة  
 يف املائة من تلك اخلسائر، وخاصة يف القطاعني         ٦١هو األشد تضررا، فيما يبدو، ألنه تكبد        

وبسبب اتساع نطاق وجسامة التدمري الذي حلـق بالقطـاع          . )٦٠٥(الفرعيني للبناء واألغذية  
عمال والصناعة الذين حتدثوا إىل البعثة عن اعتقادهم بأن إسرائيل          الصناعي، أعرب رجال األ   

كانت تتوخى من بني أهدافها العسكرية تدمري القدرة الصناعية للنيل من احتماالت االنتعاش             
  .)٦٠٦(االقتصادي يف قطاع غزة

وسببت القيود الصارمة اليت تفرضها إسرائيل على توافر أوراق النقد اضـطرابات     -١٢٢٩
 يف املعامالت االقتصادية وأثرت على قدرة القطاع اخلاص والقطاع غري احلكومي على خطرية

  .تنفيذ عمليات من قبيل التعاقد على السلع واخلدمات أو شرائها
وتكبد القطاع الزراعي، مبا يشمله من زراعة احملاصيل وصيد األمساك واإلنتـاج              -١٢٣٠

.  دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة        مليون ١٧٠احليواين، خسائر مباشرة تقدر بنحو      
 يف  ٦٠وتقدر إحدى منظمات األعمال أن      . زال من املتعني حساب اخلسائر غري املباشرة       وما

 يف املائة منها قد مت تدمريها مباشـرة  ٤٠املائة من كل األراضي الزراعية قد مت تدمريها، وأن   
 يف املائة من كل البـساتني،       ١٧  وعالوة على ذلك، مت تدمري    . )٦٠٧(أثناء العمليات العسكرية  

 يف املائـة مـن      ١٨,١ يف املائة من الدواجن، و     ٢,٦ يف املائة من الثروة احليوانية، و      ٨ و ٣و
يف  ١٣ يف املائة من احلقول املفتوحة، و٩,٢ يف املائة من املناحل، و    ٢٥,٦املزارع السمكية، و  

__________ 

حالته واحتياجاته بعد   : القطاع اخلاص يف غزة   "اجمللس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص حملافظات غزة،         ) ٦٠٥(
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥، "احلرب

و صالح مـن رابطـة رجـال        رو محد من احتاد الصناعات الفلسطينية وعلى أب       ـع عم ـالت م ـمقاب ) ٦٠٦(
  .األعمال الفلسطينيني

  .٥، الصفحة "حالته واحتياجاته بعد احلرب: القطاع اخلاص يف غزة" ) ٦٠٧(
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 قدرهتا منذ بداية االنتفاضة الثانيـة       وفقدت الزراعة بالفعل ثلث   . املائة من آبار املياه اجلوفية    
 -وتواتر التوغالت اإلسرائيلية، وفقا للتقديرات اليت استخدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي            

وأفادت التقارير بأن أجزاء من األرض قد لوثت بالذخائر غري املنفجرة وخملفـات        . )٦٠٨(غزة
اختبارها وتطهريها قبـل أن يتـسىن       وسيتعني  ) مثل الفوسفور األبيض  (األسلحة الكيميائية   

 بئرا زراعيا قد دمرت أو حلقـت هبـا          ٢٥٠ويقال إن حنو    . )٦٠٩(استئناف النشاط الزراعي  
  .أضرار بالغة

 ٣ ٠٠٠ صيد األمساك، الذي كان يوفر فرص عمل مباشـرة لقرابـة    وتأثر أيضاً   -١٢٣١
 وبـبعض   وحلقت إصابات مباشرة بعدة قـوارب     . شخص، باحلصار والعمليات العسكرية   

وقابلت البعثة ممثلي رابطات الصيادين وأدىل أحد الصيادين بشهادته يف جلـسات     . الصيادين
وأوضح صياد أجرت البعثة مقابلة معه أنه كان ميلك يف          . )٦١٠(استماع عامة عقدت يف غزة    

وقد قصف القارب أثناء رسوه     . السابق قارب صيد يستخدمه يف صيد أمساك السردين أساسا        
. ديـسمرب / كانون األول  ٢٧ الدفاع املدين اليت أصابتها هجمات جوية شنت يف          جبوار مباين 

ودمـر  . ودمر أيضا قارب صغري آخر كما دمرت الشباك. وقد تعرض نصف القارب للدمار 
كذلك مرتل أسرته، وظل هذا الصياد متعطال عن العمل منذ بداية العمليات العـسكرية يف               

لصيد اليت ميارسها كانت قد تضررت بالفعـل قبـل          غري أن أنشطة ا   . ديسمرب/كانون األول 
 يتعداه الـصيد، مث    العمليات، عندما فرضت حكومة إسرائيل حدا قدره ستة أميال حبرية ال          

  .)٦١١(قللت هذا احلد بقدر إضايف إىل ثالثة أميال فقط
وال يسمح استمرار احلصار بإعادة بناء البنية األساسية االقتصادية الـيت أصـاهبا               -١٢٣٢

فليست مواد البناء وحدها هي اليت ال تزال حمظورة، بـل إن إمـدادات الكهربـاء                . مارالد
يوجد طلب   ونظرا الهنيار القوة الشرائية احمللية، ال     . تزال غري كافية وغري منتظمة     بدورها ال 

  .كاف يف السوق على منتجات كثرية
حنات احململـة  وما زالت الصادرات حمظورة بدورها، باستثناء عبور بعض الـشا        -١٢٣٣

وبـدون أسـواق خارجيـة،      . ٢٠٠٩مارس  /يناير وآذار /بالزهور احلدود بني كانون الثاين    
تلوح أمام اإلنتاج احمللي جبميع أنواعه أي أفق، ولذا تظل فرص العمل وأسباب العيش قليلة       ال

__________ 

تقييم تأثري عملية   "برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ووزارة الزراعة،             ) ٦٠٨(
 كـانون   ٢٧ بالزراعة يف قطـاع غـزة بـني          تقديرات اخلسائر املباشرة اليت حلقت    : الرصاص املصبوب 

  ."٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب /األول
؛ منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة    ٥، الصفحة  "حالته واحتياجاته بعد احلرب   : القطاع اخلاص يف غزة   " ) ٦٠٩(

العامليـة،  ؛ وتقرير منظمة الـصحة      ١٦، الصفحة   "تقرير عن القطاع الزراعي   : تأثري أزمة غزة  "والزراعة،  
  .٢٩الصفحة 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩جلسات استماع عامة، غزة،  ) ٦١٠(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣اجتماع مع البعثة، غزة،  ) ٦١١(
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وأوضح منتج للفراولة ورئيس رابطة منتجي الفراولة يف بيت الهيا أنه كـان             . وغري مضمونة 
وأثنـاء  .  طن من الفراولة إىل أوروبا     ٢ ٠٠٠ُيصدِّر قبل العمليات العسكرية كمية تصل إىل        

 فـدان مزروعـة   ٢ ٠٠٠ صوبة و٣٠٠العمليات دمرت مئات الدومنات، باإلضافة إىل حنو       
  .)٦١٢(وبناء على ذلك، فقدوا السوق األوروبية ملنتجاهتم. باحلمضيات

  األغذية والتغذية  -باء   
م األغذية املتوافرة يف قطاع غزة بالكمية املستوردة عن طريق املعـابر            حيدد حج   -١٢٣٤

وتلقت البعثة معلومات موثوق هبا تشري إىل أن َمصدري األغذية كانا           . والكمية املنتجة حمليا  
يعانيان كالمها خالل األشهر السابقة على العمليات العسكرية من القيـود الـشديدة الـيت       

  .فرضتها إسرائيل
دى إغالق السري الناقل يف كارين، وهو اآللية الوحيدة السترياد القمح، أثنـاء             وأ  -١٢٣٥

ديسمرب، إىل نفاد خمزونات القمح، مما أجرب مطاحن قطاع غزة          /جزء من شهر كانون األول    
ويبدو أن مطحنة البدر هي الوحيدة اليت ظلت . الست على وقف نشاطها أو ختفيض عملياهتا     

د احتفظوا مبخزون جيد من احلبوب، لكن هـذه املطحنـة قـد             تعمل ألن مالكيها كانوا ق    
غري أن ثلث العدد السابق تقريبا مـن        ). انظر الفصل ثالث عشر   (قصفت بعد ذلك ودمرت     

وُشدد احلصار يف أعقاب    . الشاحنات احململة بالقمح ظل يدخل عن طريق معرب كرم أبو سامل          
 مما قيد بقدر إضـايف املـساعدات        ،٢٠٠٨نوفمرب  /املواجهات اليت وقعت يف تشرين الثاين     

ديسمرب، اضـطرت األونـروا إىل      / كانون األول  ١٨ويف  . الغذائية املقدمة من األمم املتحدة    
واضطرت . وقف برناجمها املتعلق بتوزيع األغذية على آالف األسر ألن خمزوناهتا قد استنفدت    

رصـيدها مـن أوراق     ليص ما كانت تنفذه من برامج النقد مقابل العمل ألن           ـأيضا إىل تق  
  .النقد قد نفد

. ، كان انعدام األمن الغذائي قد أخذ يتزايد       ٢٠٠٨ديسمرب  /وحبلول كانون األول    -١٢٣٦
واألمن الغذائي هو قدرة أي فرد على احلصول على كمية كافية ومناسبة من األغذية يف مجيع  

ائي كـان يعـزى إىل      وتلقت البعثة معلومات تشري إىل أن تزايد انعدام األمن الغذ         . األوقات
ومل تكن بعـض    . تدهور مستويات الدخل، وتآكل أسباب العيش، وارتفاع أسعار األغذية        

ومن مث، كانت األسرة املتوسطة يف غزة تنفق        . املواد الغذائية متوافرة أيضا يف األسواق احمللية      
واضطر الناس إىل ختفيض كميـة ونوعيـة األغذيـة الـيت            . )٦١٣(ثلثي دخلها على األغذية   

يتناولوهنا، متحولني إىل نظام غذائي قائم على املواد املنخفضة التكلفة والعالية الطاقـة مـن               
  .وزيت حبوب وسكر
__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣اجتماع مع البعثة، غزة،  ) ٦١٢(
  ."...تأثري : تقرير عن احلالة اإلنسانية يف غزة" ) ٦١٣(
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ومن املرجح أن تلحق التغريات اليت طرأت على األمناط الغذائية ضـررا بـصحة                -١٢٣٧
ـ         . السكان وتغذيتهم يف األجل الطويل     اك ويفيد مكتب منظمة الصحة العاملية يف غزة بأن هن

ومن . سيما األطفال  مؤشرات على وجود نقص مزمن يف املغذيات الدقيقة بني السكان، وال          
د إثارة للقلق ارتفاع نسبة التقزم لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم           ـبني املؤشرات األش  

، إىل جانب أن نسبة النحافة بني أفراد تلك اجملموعة ) يف املائة٧,٢( سنة   ١٦ سنوات و  ٦بني  
وتـدعو  ).  يف املائة  ٥معيار منظمة الصحة العاملية هو       (٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٣,٤بلغت  

 يف املائة يف املتوسط بني الرضـع  ٦٦مستويات انتشار فقر الدم إىل القلق، حيث وصلت إىل        
يف  ٦٩(وكانت النسبة أعلى لدى الفتيات      ( شهرا   ١٢ شهور و  ٩الذين تتراوح أعمارهم بني     

  .)٦١٤( يف املائة من احلوامل يف املتوسط من فقر الدم٣٥وتعاين )). املائة
إذ توقـف   : وأثناء العمليات العسكرية، اخنفضت كمية ونوعية األغذية املتوافرة         -١٢٣٨

وأخرب السيد حممد حسني العطار،     . اإلنتاج احمللي أثناء القتال وفسدت اخلضر والفاكهة احمللية       
وهذه املنطقـة   . لزراعية يف املنطقة اجملاورة له    عمدة العطاطرة، البعثة كيف ُدكت األراضي ا      

برحت املنطقة   وما.  يف املائة من العمل يتصل فيها بالزراعة       ٩٥قريبة من احلدود اإلسرائيلية و    
ونتيجة لذلك،  . ة بالتدمري والتجريف  ـ مصحوب ٢٠٠٠ام  ـتشهد توغالت إسرائيلية منذ ع    

 ١٠بـني     فدان، وتعرض مـا    ٥٠ ٠٠٠مل تنج شجرة واحدة من الدمار يف مساحة تغطي          
وأثنـاء العمليـات    .  مزارعا للقتل كل عام على مدى األعوام التسعة املاضية         ١٥مزارعني و 

يناير، قُصفت املنطقة من اجلو     / كانون الثاين  -ديسمرب  /العسكرية اليت وقعت يف كانون األول     
، ميكـن أن   )صناعية(وفقد هو شخصيا، على سبيل املثال، ثالث ثالجات         . واألرض والبحر 

ودمرت أيضا مزارع الدواجن اليت متلكها شقيقته،       .  طن من اخلضر   ٦٠٠يودع يف كل منها     
  .)٦١٥()انظر الفصل الثالث عشر( دجاجة ٧٠ ٠٠٠واليت كانت حتتوي على 

وكان لتدمري األراضي والصوبات تأثري على توافر األغذية الطازجة يف قطاع غزة،   -١٢٣٩
ويبني ما طلبته البعثة من صور . عليه السكان من مغذيات دقيقة ومن مث على إمجايل ما حيصل       

 جممعا للصوبات، متثل مساحتها     ١٨٧ملتقطة بالسواتل أنه بالنسبة لقطاع غزة ككل تعرض         
 ٦٨,٦ومن بني الصوبات املدمرة كان      .  هكتارا، إما للتدمري وإما ألضرار شديدة      ٣٠,٢حنو  

 يف املائة منها مت تدمريها أو إصـابتها         ٨٥,٤ل غزة؛ و  يف املائة منها يقع يف حمافظيت غزة ومشا       
واتل ـة بالـس  ـوتوفر الصور امللتقط  . بأضرار أثناء األسبوع األخري من العمليات العسكرية      

ة عـن   ـأيضا أدلة قوية على أن دبابات أو مركبات ثقيلة كانت هي على األرجح املسؤول             
  .)٦١٦(معظم األضرار

__________ 

  .ظمة الصحة العاملية يف غزة إىل البعثة اليت قدمها مكتب من٢٠٠٩ ولعام ٢٠٠٨مؤشرات التغذية لعام  ) ٦١٤(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣اجتماع مع البعثة،  ) ٦١٥(
، )برنامج التطبيقـات التـشغيلية عـن طريـق الـسواتل          (الصور امللتقطة بالسواتل بواسطة يونوسات       ) ٦١٦(

  .انظر أيضا الفصل الثالث عشر. ٢٣ الصفحة
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ت األغذية اليت مسح بدخوهلا إىل غزة منـذ بدايـة           وعلى الرغم من تزايد كميا      -١٢٤٠
 يف املائة من كـل احلمـوالت الـيت نقلتـها            ٨٠ و ٦٠األعمال القتال، وهي متثل ما بني       

وعزي ذلـك علـى األرجـح إىل        . الشاحنات، فقد كان هناك نقص يف إمدادات الدقيق       
 وبعد. ديسمرب/ األول االستنفاد الشديد للمخزونات احمللية يف أعقاب تشديد القيود يف كانون         

إعالن الطرفني عن وقف إطالق النار، ظل احلصول على األغذية أمرا صعبا بالنسبة ملعظـم               
وتفيد التقارير بأن العمليـات  . الناس بسبب ارتفاع األسعار ونقص الدخل وقلة أوراق النقد 

 يف املائة   ٧٥ العسكرية قد أدت إىل تزايد انعدام األمن الغذائي الذي تأثرت به نسبة تصل إىل             
  .)٦١٧(من السكان

ووجدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، يف تقييم   -١٢٤١
سريع، أن توافر األغذية عاد إىل مستوياته قبل العمليات العسكرية، لكن ينتظر أن تـنخفض              

. لدمار الواسع النطاق  إمدادات األغذية الطازجة على األرجح يف املستقبل القريب من جراء ا          
مثل الدواجن والبـيض    (وظلت األسعار بالغة االرتفاع، وكانت بعض املواد باهظة التكلفة          

غري أن املشاكل املتعلقة بصعوبة احلصول على األغذيـة         . وال يتيسر احلصول عليها   ) واللحوم
على ظلت مستمرة وازدادت شدهتا بالنسبة لسكان اهنارت دخوهلم ودمرت أسباب عيشهم،            

  .)٦١٨(الرغم من املساعدات الغذائية اليت تقدمها األمم املتحدة ووكاالت املعونة

  اإلسكان  -جيم   
تتباين األرقام املتعلقة باألضرار العامة اليت حلقت باملساكن تبعا ملصدر األرقـام،              -١٢٤٢

 ويفيد مركز امليزان حلقوق اإلنسان، وهـو منظمـة غـري          . ووقت القياس، واملنهجية املتبعة   
وتذكر مؤسسة الضمري حلقوق . )٦١٩( مرتال قد دمرت جزئيا أو كليا    ١١ ١٣٥حكومية، بأن   

 مبىن مدنيا وثقافيا قد دمرت، منها       ٢ ٠١١ غزة، وهي منظمة غري حكومية، أن        -اإلنسان  
وأفـادت  . )٦٢٠( مسكنا حلقها دمار أو ضرر جزئـي       ٤٥٣  مساكن هدمت متاما و    ١ ٤٠٤

األمم املتحدة اإلمنائي فور انتهاء العمليات العسكرية بـأن         دراسة استقصائية أجراها برنامج     
وكـان  . )٦٢١( مرتال قد حلقتها أضرار جزئيـة      ١١ ١١٢ مرتال قد دمرت متاما وأن       ٣ ٣٥٤

__________ 

  ).٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين (٣٣، العدد The Humanitarian Monitorمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نشرة  ) ٦١٧(
تقرير التقييم النوعي السريع حلالة انعدام      "منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملية،          ) ٦١٨(

  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤، " قطاع غزة-األمن الغذائي الطارئة 
  ."أرقامعدوان الرصاص املصبوب يف "مركز امليزان حلقوق اإلنسان،  ) ٦١٩(
قوات االحتالل اإلسرائيلية تستهدف املباين املدنية واملمتلكات الثقافيـة أثنـاء           " غزة،   -مؤسسة الضمري    ) ٦٢٠(

  .٢٠٠٩مايو /، أيار"هجومها على قطاع غزة
وقدمت السلطة الفلسطينية رقما ممـاثال يف  . ٧، الصفحة ٣٣، العدد The Humanitarian Monitorنشرة  ) ٦٢١(

  .٢٠٠٩أغسطس / آب٥ردها على أسئلة البعثة، 
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ونتيجة لذلك .  يف املائة من املنازل تدمريا تاما٦٥الدمار أشد خطورة يف الشمال، حيث دمر       
قاض، مبا يترتب على ذلك من تكاليف ومـن          طن من األن   ٦٠٠الدمار، تعني إزالة أكثر من      

وأظهرت معلومات قدمت إىل البعثة أن جانبا كبريا        . احتمال التأثري على البيئة والصحة العامة     
ميكن  من املباين يف غزة كان حيتوي على كميات كبرية من مادة األسبستوس، اليت تناثرت أو              

وكان السكان الالجئون مركـزين يف      . الةأن تتناثر، جزيئاهتا يف اهلواء وقت التدمري أو اإلز        
  .الشمال، ويبدو أن تدمري املباين السكنية قد أضرهم بوجه خاص

واضطر الكثري من الناس، بسبب تدمري منازهلم أو إصابتها بأضـرار، إىل الفـرار      -١٢٤٣
ففـي ذروة   . والتماس مأوى لدى األقارب أو الوكاالت اليت تقدم املساعدات، مثل األونروا          

وتـشري  .  مأوى ٥٠ نازحا يف    ٥٠ ٨٩٦ لمليات العسكرية، كانت األونروا توفر املأوى       الع
التقديرات إىل أن هذا الرقم جزء ضئيل من عدد من فقدوا مأواهم، الذين وجـد معظمهـم     

وأُبلغت البعثة بأن هذه احلالة قد أوجدت مشقة شديدة ملـن تعـني             . مأوى هلم عند أقارهبم   
.  ومرافق صرف صحي ومرافق مياه متدهورة وحمـدودة بالفعـل      عليهم أن يتقامسوا مساكن   

يزالون يعيشون يف اخليام بعد مرور حنو ستة شهور على           ورأت البعثة بنفسها أناسا كانوا ال     
  .انتهاء العمليات

وتضررت النساء واألطفال بوجه خاص من املشاق النامجة عن تـدمري املنـازل               -١٢٤٤
الـذين  " التحالف الدويل للموئـل أن       - والسكن   وذكرت شبكة حقوق األرض   . والرتوح

أجربوا على البحث عن مأوى يف أعقاب ما حلق مبنازهلم من ضرر أو دمار عسكري، كـان          
تـشكل   ويف حني أن األسر املعيشية اليت تعيلها اإلنـاث ال         . أكثر من نصفهم من األطفال    

، فإن عـددها باألرقـام   )ملائة يف ا٧(نسبة مئوية صغرية نسبيا من إمجايل األسر املتضررة        إال
  .)٦٢٢(" أسرة، يعد كبريا٧٦٣املطلقة، وهو 

وتفاقم التأثري الناجم عن تدمري املساكن من جراء التدمري الواسع الذي أصـاب               -١٢٤٥
وقد وصفت البعثة، يف الفصل الثالث عـشر،       . صناعة البناء يف غزة أثناء العمليات العسكرية      

األمسنت الذي كان يشكل جزءا كبريا من صناعة مواد البناء          تدمري مصنع عطا أبو جبة لتعبئة       
 يف املائة مـن  ٨٥متثل ( مصنعا منتجا ١٩كما أخذت البعثة علما بتقارير عن تدمري  . يف غزة 

وتتحكم إسرائيل متاما يف اإلمدادات ). الطاقة اإلنتاجية ملصانع اخلرسانة اجلاهزة اخللط يف غزة    
واد البناء الداخلة إىل غزة، وقد حظرت إسـرائيل واردات          اخلارجية للخرسانة وغريها من م    

ومن مث منع احلصار الذي تفرضه إسرائيل آالف األسر اليت فقدت مأواها            . األمسنت إىل غزة  
  .نتيجة العمليات العسكرية من إعادة بناء منازهلا

  
__________ 

اسـتهداف املالجـئ    " التحالف الدويل للموئل،     -إفادة قدمتها إىل البعثة شبكة حقوق األرض والسكن          ) ٦٢٢(
  ."واحملتمني باملالجئ أثناء عملية الرصاص املصبوب يف سياق املمارسة العسكرية اإلسرائيلية
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  املياه والصرف الصحي  -دال   
ار احلصار والعمليات العسكرية    تلقت البعثة إفادات وشهادات ومعلومات عن آث        -١٢٤٦

على توفري إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي وفرص وصـول سـكان قطـاع غـزة                
وخالل الشهور اليت سبقت العمليات العسكرية كان قطاعا امليـاه والـصرف            . )٦٢٣(إليهما

وكان نقص مواد البناء واألنابيب وقطع الغيار حيول دون         . الصحي يتحمالن إجهادا شديدا   
وتعـني إرجـاء   . ء مرافق إضافية للبنية األساسية ودون صيانة املرافق القائمة صيانة سليمة بنا

. إقامة مصانع إلزالة ملوحة مياه البحر، واألشغال الالزمة للحفاظ على طبقة املياه اجلوفيـة             
، أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بـأن تـدهور          ٢٠٠٨ديسمرب  /وحبلول كانون األول  

كما أضر االنقطاع املتكرر للتيـار،      . )٦٢٤(" خطرا كبريا على الصحة العامة     يشكل"الشبكة  
  .ونقص الوقود، وغياب قطع غيار مولدات الكهرباء بأداء شبكات املياه والصرف الصحي

 يف املائة مـن  ٨٠، أفادت التقارير بأن حنو  ٢٠٠٨ديسمرب  /وحبلول كانون األول    -١٢٤٧
ن طاقتها فقط، يف حني مل تكن اآلبار األخرى تعمـل           آبار املياه يف غزة كانت تعمل جبزء م       

فأكثر من : وقد أثرت هذه احلالة بالفعل على فرص حصول السكان على املياه. على اإلطالق
لساعات قليلة يف األسبوع،     نصف سكان مدينة غزة كانوا ال حيصلون على املياه اجلارية إال          

 مضخات املياه ينفقون ساعات طويلة      وكان الذين يعيشون يف مساكن ومباين تستخدم فيها       
 يف املائة من املياه اليت تزود هبا غزة         ٨٠يفي   وال. يف حماولة احلصول على املياه بوسائل أخرى      

مبعايري منظمة الصحة العاملية ملياه الشرب بسبب مجلة أمور منها نقص الكلور الالزم لتنقيـة               
وينتظر أن تتزايد املخاطر الصحية     . صحية اهلامة ومن املرجح بالتايل أن تتزايد املخاطر ال      . املياه

املعاجلة معاجلة جزئيـة يف    األخرى من جراء اللجوء إىل صرف املياه املستعملة غري املعاجلة أو          
يتسبب يف الكثري من األضرار       مليون لتر يوميا، مما    ٧٠إذ يصرف يف البحر أكثر من       . البحر
  .حلياة البحريةللبشر وابالنسبة واملخاطر الصحية البيئية 
وعلى غرار ما حدث مع قطاعات أخرى، أدت العمليات العسكرية إىل تـدهور               -١٢٤٨

وتعرضت اخلدمات ومرافق البنية األساسية اليت كانت تعـاين      . قطاع املياه والصرف الصحي   
. بالفعل من شلل جزئي أو كانت حتتاج احتياجا شديدا إىل الصيانة ملزيد من التدمري والضرر              

ينـاير،  / كانون الثاين  ١٠ و   ٣ حمطة معاجلة املياه املستعملة يف غزة عدة مرات بني           وأصيبت
وضـربت أنابيـب    ). انظر الفصل الثالث عـشر    (وتعرضت إحدى بركها ألضرار شديدة      

الصرف الصحي الداخلة إىل احملطة وأنابيب صرف صحي أخرى يف مناطق خمتلفة من املدينة              
لمياه توفر املياه لالستهالك البشري ودمرت ثالثة منها         بئرا ل  ١١وضرب  . أو أصيبت بأضرار  

__________ 

تأثري العـداون   "وق اإلنسان،   إفادة مقدمة من مركز حقوق اإلنسان وحاالت اإلخالء؛ مركز امليزان حلق           ) ٦٢٣(
  .٢٠٠٩فرباير /، شباط"اإلسرائيلي على احلق يف املياه يف قطاع غزة

  ."...تأثري : تقرير احلالة اإلنسانية يف غزة" ) ٦٢٤(
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 الـصحي،  شبكات املياه والصرف  /ودمرت أو أتلفت آالف األمتار من أنابيب      . )٦٢٥(تدمريا كامال 
  . خزان منها٢ ٩٠٠ خزان مياه مثبت فوق أسطح املباين وأتلف قرابة ٥ ٧٠٠ودمر حنو 
 املائة من آبار املياه يف غـزة تعمـل           يف ٧٠يناير كان   /وحبلول هناية كانون الثاين     -١٢٤٩

 يف املائة عن مستوى أدائها قبـل      ١٠بشكل كامل وإما بشكل جزئي، أي مبا يقل بنسبة           إما
 فلـسطيين   ٥٠٠ ٠٠٠يكن زهاء    ويف ذروة العمليات العسكرية مل    . نشوب األعمال القتالية  

لساعات قليلـة يف   اه إالحيصلون على مياه جارية على اإلطالق، ومل يكن الباقون يتلقون املي          
وتعرضت مرافق املياه والصرف الصحي يف املالجئ العامة لضغط هائل، وتسربت           . األسبوع

وُمنعـت أفرقـة    . مياه الصرف الصحي غري املعاجلة إىل الشوارع واحلقول يف بعض املناطق          
، وتعني عليها   اإلصالح التابعة هليئات املياه من التوجه إىل املواقع إلجراء اإلصالحات العاجلة          

وقد نفذت كـل عمليـات      . أن تنتظر يف معظم احلاالت حىت انسحاب القوات اإلسرائيلية        
وشهدت . اإلصالح العاجلة بصفة مؤقتة بالنظر إىل عدم توافر مواد ومعدات البناء أو نقصها            

البعثة مدى هشاشة تلك اإلصالحات حينما شاهدت أثناء زيارة موقعية انفجار أحد أنابيب             
 .ف جبوار حمطة معاجلة املياه املستعملة يف غزةالصر

  البيئة  -هاء  
تلقت البعثة من منظمات غري حكومية وأفراد معنيني يف غزة إفادات أعربوا فيها               -١٢٥٠

وتتعلق هذه  . عن تعليقاهتم وشواغلهم بشأن هتديد الذخائر أو خملفاهتا بالتسبب يف ضرر بيئي           
د بقيت، أو ستبقى، يف تربة ومياه أجزاء من قطـاع           الشواغل خبشية أن تكون مواد خطرة ق      

  .غزة لفترات غري حمددة وأن تدخل السلسلة الغذائية أو تضر باحلياة على أي حنو آخر
ومل تتمكن البعثة من أن حتقق بقدر إضايف يف هذه الشواغل، لكنها على علم بأن                 -١٢٥١

وتشري النتـائج األوليـة     .  قطاع غزة  برنامج األمم املتحدة للبيئة جيري دراسة لألثر البيئي يف        
لدراسة برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن البيئة يف قطاع غزة قـد تـأثرت تـأثرا شـديدا       

. ينـاير / كانون الثاين  -ديسمرب  /بالعمليات العسكرية اإلسرائيلية اليت وقعت يف كانون األول       
يات النترات بدرجة تتجـاوز     وبوجه خاص، أظهر حتليل املياه اجلوفية يف غزة ارتفاع مستو         

  .احلدود القصوى اليت حددهتا منظمة الصحة العاملية، مما يعرض الرضع خلطر التسمم بالنترات

__________ 

 بئرا قد دمرت، لكـن يوضـح        ١١٢يفيد مركز امليزان حلقوق اإلنسان أن       . "... تقرير تقييم األضرار  " ) ٦٢٥(
  . إفادة مقدمة من مركز حقوق اإلنسان وحاالت اإلخالء إىل البعثةهذا الرقم يشمل اآلبار الزراعية؛ أن
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  العقليةالصحة البدنية و  -واو   
كانت قدرة القطاع الصحي يف قطاع غزة قد تدنت أصالً بسبب احلصار عندما               -١٢٥٢

ملستوصفات عملها، غري أن نوعية اخلدمات      وواصلت املستشفيات وا  . بدأ اهلجوم اإلسرائيلي  
 اإلمداد بالتيار الكهربائي وعـدم      نقص أدىو. اليت تقدمها وسهولة الوصول إليها تراجعت     

 املعدات حىت عندما كان املوظفون يلجـأون إىل اسـتخدام املولـدات              إىل تعطيل  انتظامه
ملوجـودة يف امليـاه      التيار الكهربائي والـشوائب ا     أضرت حاالت انقطاع  كما  . الكهربائية

وازدادت احلالة تفاقماً بسبب االفتقار إىل الـصيانة        . باملعدات وولّدت خماطر صحية إضافية    
وباإلضافة إىل ذلك، فإن عدم توافر مواد البنـاء         . ومنع إدخال قطع الغيار عن طريق املعابر      

  .زمةالالهلياكل األساسية واملدخالت أعاق إنشاء مرافق إضافية كما عرقل إنشاء ا
بني السلطة الفلسطينية يف رام اهللا      أفادت األنباء بوقوعها     اليت   أثرت املواجهة كما    -١٢٥٣

وكانت وزارة الصحة يف رام اهللا      .  اخلدمات املقدمة ونوعيتها   حجموالسلطات يف غزة على     
التقارير أفادت بأن   ، ولكن   ٢٠٠٨سبتمرب  /تتوىل مسؤولية توريد األدوية إىل غزة منذ أيلول       

وصلت بالفعل إىل قطاع غزة بعـد       هي اليت    الشاحنات احملّملة باألدوية     عددا قليال فقط من   
 يف املائة من األدوية     ٢٠ ايلذلك الوقت مما أّدى إىل مشاكل خطرية من حيث توافر نسبة حو           

 إحالة املرضى الذين حيتاجون إىل عالج متخـصص يف        كذلك خدمات   تأثرت  و. األساسية
. ٢٠٠٧ بسبب احلصار القائم منذ عام) على سبيل املثال يف إسرائيل واألردن ومصر (اخلارج  

يتـأخر مـنحهم    الذين  وقبل ذلك التاريخ، كانت نسبة املرضى الذين ُيمنعون من العبور أو            
 يف املائة من املرضى الذين كانوا يعتزمون عبور احلدود، غري أن هـذه              ٩التصاريح تبلغ حنو    

  .)٦٢٦(٢٠٠٨سبتمرب / يف املائة حبلول أيلول٢٢غت حنو النسبة بل
حاصر إىل ضغط شديد عنـدما بـدأت العمليـات          وتعرض القطاع الصحي املُ     -١٢٥٤

وكانت املستشفيات واملراكز الصحية التابعة لوزارة      . ديسمرب/ كانون األول  ٢٨العسكرية يف   
غري . مبوارد حمدودة الصحة تعمل على أساس حاالت الطوارئ يف ظل ظروف صعبة للغاية و           

جريت تدخالت طبية عاجلة لعالج إصابات حرجـة يف     أُو. أهنا واجهت األزمة بشكل فعال    
 الـوزارة فـادت    جرحياً الذين أ   ٥ ٣٨٠ومن بني اجلرحى البالغ عددهم      . ظل ظروف قاسية  

 يف املائة إىل املستشفيات الرئيسية، ولكن بسبب سياسة صـرف           ٤٠، ُنقلت نسبة    بإصابتهم
 هناك خماوف مـن أن تكـون   ت يف أقرب وقت ممكن لتوفري األسّرة واملوظفني، كان املرضى

قد أدت إىل مضاعفات نظراً ألن      ) مثل احلروق واحلاالت اجلراحية اخلطرة    (بعض اإلصابات   
تـؤدي بعـض   وف وس. الرعاية اليت حصل عليها املرضى يف إطار املتابعة رمبا مل تكن كافية      

  ). انظر أيضا الفرع زاي أدناه(اإلصابات إىل إعاقة دائمة 
__________ 

تقريـر عـن   ( ”…Gaza humanitarian situation report: the impact“ ؛... تقرير منظمة الصحة العاملية ) ٦٢٦(
  ).... أثر: احلالة اإلنسانية يف غزة
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وقُتـل سـبعة    . واسُتهدفت املرافق الطبية والعاملون يف القطاع الطيب أثناء القتال          -١٢٥٥
 سـيارة   ٢٩، فـإن    إمجـاال و.  آخرون جبروح  ٢٦عشر عامالً يف القطاع الصحي وأصيب       

 نـسبة  إسعاف قد تضررت أو ُدّمرت من القنابل أو سحقتها العربات املصفحة، يف حني أن             
 مرفقاً صحياً تعرضت للقـصف      ١٢٢ يف املائة من املرافق الصحية يف غزة البالغ عددها           ٤٨

كما أن أعمال اإلغاثة الطبية واإلنقاذ ُعرقلت عمـداً يف          . سواء بشكل مباشر أو غري مباشر     
  . احلاالت العديد من
الطبية، مبا يف   وأفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأنه قد ُسمح بإدخال اللوازم             -١٢٥٦

يناير يف خضم   / أثناء شهر كانون الثاين     إىل قطاع غزة   ذلك األدوية واملعدات، بكميات أكرب    
غري أنه نظراً للصعوبات اللوجستية ونظراً ألن مدة صالحية العديد من األدوية كانت             . القتال

ة لـصاحل  قصرية جداً، مل يتمكن العاملون يف اجملال الصحي من استخدام الكميات اإلضـافي          
القلب يف  وأخرياً، فإن حالة املرضى الذين يعانون ظروفاً صحية مزمنة، مثل مشاكل            . املرضى

والكلى، أصبحت مصدر قلق ألن األولوية أُعطيت للمرضى الذين يعانون إصابات حرجـة             
  .)٦٢٧(تشكّل خطراً على احلياة وتتطلب اهتماماً عاجالً

 مـواد   توافرمياه اجملاري باإلضافة إىل عدم      وخلّف تدمري مرافق وأنابيب معاجلة        -١٢٥٧
وولّدت آالف اللترات من مياه اجملارير غري املعالَجـة الـيت           . التنقية آثاراً على الصحة العامة    

ت البعثة معلومات عن اختبارات     وتلقّ. أُلقيت يف احلقول أو يف البحر مشاكل صحية حمتملة        
د أُخذت العينات من مجيع شبكات وآبـار        وق. وبائية أُجريت مؤخراً على عينات من املياه      

احتوائهـا  املياه، وخصوصاً من املناطق اليت اسُتهدفت أثناء العمليات العسكرية، للتحقيق يف            
، مت  ٢٠٠٩فربايـر   /يناير وشباط /وأثناء شهري كانون الثاين   . يكروبيولوجيةملوثات  على م 

 األطفال دون سـن     بنيملياه  االنامجة عن تلوث    أسبوعياً مجع معلومات عن حاالت اإلسهال       
غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني    إلالثالثة الذين يرتادون املرافق التابعة لوكالة األمم املتحدة         

 ١٩ يف املائة بني  ١٨وأظهرت التحاليل زيادة هذه احلاالت بنسبة       ). أونروا(يف الشرق األدىن    
 يف املائة من عّينات     ١٤لك، فإن نسبة    وباإلضافة إىل ذ  . فرباير/ شباط ٨يناير و   /كانون الثاين 

كما مت التأكد . ملوثات ميكروبيولوجية حتتوي على فرباير كانت/املياه اليت متّ مجعها يف شباط
  .)٦٢٨(املياهفيها  تلوثت اليت يف املناطق حدثتمن أن الزيادة يف حاالت اإلسهال 

ة للعينات األولية اليت أخذها وأشارت منظمة الصحة العاملية أيضاً إىل النتائج األولي      -١٢٥٨
لكـثري مـن األنقـاض ملـوث        ا"برنامج األمم املتحدة للبيئة يف غزة واليت أظهـرت أن           

باألسبستوس؛ وأن الضرر الذي حلق بنظام معاجلة النفايات أدى إىل تلويث املياه اجلوفية؛ وأن    
 تصب يف النفايات    نظام معاجلة النفايات الصحية قد اهنار متاما، حيث أصبحت هذه النفايات          

__________ 

  .٣٣، العدد The Humanitarian Monitorنشرة  ) ٦٢٧(
  /، آذار)نوعية امليـاه يف قطـاع غـزة   ( ”Quality of water in the Gaza Strip“ منظمة الصحة العاملية، ) ٦٢٨(

  .٢٠٠٩مارس 
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 .)٦٢٩("حىت اآلن أما النتائج فيما يتعلق بالتلوث باملعادن الثقيلة، فال تزال غري قاطعة  . املنـزلية
وحققت البعثة أيضا يف ادعاءات باستخدام أسلحة متثّل اآلثار الطويلة األجل اليت ُيحتمل أن              

وهي . هذه االدعاءات ، وأكّدت صحة    قلقختلّفها على صحة الضحايا من األفراد مصدراً لل       
تشمل ادعاءات باستخدام أسلحة حتتوي على ملوثات كيميائية مثل التنغسنت والفوسـفور            

  .)٦٣٠() الثاين عشرصلانظر أيضا الف(األبيض 
 مقرونة،  ٢٠٠٥وكانت الظروف السائدة يف ظل االحتالل اإلسرائيلي قبل عام            -١٢٥٩

 العقليـة  على الـصحة     شديد الوطأة ثراً  الفقر والصعوبات النامجة عن احلصار، قد خلّفت أ       ب
برية  عسكرية  أعماالًاً مكثفاً و  قصفالثالث اليت شهدت    سابيع   األ وأضافت. للسكان احملليني 

ملا ذكـره  ووفقا  .  األطفال بشكل خاص   لوحظ تأثريها على  صدمات نفسية خطرية جديدة،     
 ٢٠ يف غزة، فإن أكثر من        احمللية النفسية ألهايل غزة  لدكتور إياد السراج من برنامج الصحة       ا

يف املائة من األطفال الفلسطينيني يف غزة يعانون من اضطرابات نفسية الحقة لإلصابة، سوف  
   .)٦٣١("خالل األيام أو األشهر أو السنوات أو العقود املقبلة"تظهر أعراضها 

متكـن   وهـي عـدم   بالذات،لنـزاع  اليت اتسم هبا ا   وعّززت إحدى اخلصائص      -١٢٦٠
 ،ا تكون عليه احلال يف العديد من النـزاعات       حسبم الفرار من مناطق النـزاع      ن م السكان

عززت وافتقارهم إىل املالجئ أو األماكن اآلمنة اليت ميكنهم االختباء فيها أو محاية أنفسهم،              
وأفـاد   .)٦٣٢(بأهنم حمبوسون وُعّزل وعرضة هلجمات ليس بوسعهم تفاديهـا      السكان   شعور

  .الرعبب أصيبواين التقت هبم البعثة بأهنم العديد من األشخاص الذ
االضطرابات النفسية اجلـسدية    فإن  لدكتور أمحد أبو طواحينة،     ملا ذكره ا   ووفقاً  -١٢٦١

ختلّف أثراً بالغ اخلطورة على اجملتمع الفلسطيين، حيث غالباً ما تقترن الوصمة االجتماعيـة              
 هم عن مـشاكل   أن يعربوا لى الناس    ع عموما، فإن ذلك جيعل من الصعب     و. ةنفسيباملعاناة ال 
شكل أعراض نفسية جسدية متكررة، مثل الصداع       يف  وغالباً ما تتجلى هذه احلالة      . النفسية

النصفي، وآالم املفاصل والعضالت، والتعب العام وعدم القدرة على القيام حىت باألنـشطة             
ة، بـل   النفسيسني يف جمال الصحة     ومعظم هؤالء املرضى ال حيالون إىل األطباء املمار       . اليومية العادية 

__________ 

  .٢٩ الصفحةتقرير منظمة الصحة العاملية،  ) ٦٢٩(
 ٧٥الـصفحتان    إسـرائيل،    -تقرير البعثة املوفدة من قبل منظمة األطباء املناصرين حلقوق اإلنـسان             ) ٦٣٠(

  .٧٦و
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩جلسة استماع، غزة،  ) ٦٣١(
  .١٢ الصفحةمنظمة الصحة العاملية، تقرير  ) ٦٣٢(
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.  معاجلة األسـباب إىل أطباء الصحة العامة، الذين يصفون هلم عقاقري للتخفيف من األعراض بدون     
  .)٦٣٣(العقاقري هذا بدوره إىل نشوء مشكلة خطرية تتمثل يف االتكال علىقد أدى و

 ترّدى على مر     يف بيئة داعمة وآمنة قد     العيشوكان الشعور باألمن الذي يأيت من         -١٢٦٢
 بسبب التعرض   ا تدهور  زاد ، ولكنه  املستمرة السنني بسبب اهلجمات واملواجهات العسكرية    

وسيستمر الدمار الواسع النطاق والتشرد     . أو مشاهدة األقارب يتعرضون له    /املباشر للعنف و  
كل وعدم القدرة على إجياد مالذ آمن يف أي مكان، باإلضافة إىل التعرض املباشر حلوادث تش              

وُوصفت احلالة العامة لسكان قطاع     . على السكان خطري  خطراً على احلياة، يف التأثري بشكل       
  .)٦٣٤(تهميشغزة بأهنا شكل من أشكال ال

 والعـيش يف  ،ة هي نتيجة سنوات من النـزاع عقليوالعديد من مشاكل الصحة ال      -١٢٦٣
 أن يتم القضاء على     رجح إىل  وعدم االستقرار يف املنطقة، وسوف تستمر على األ        ،فقر وعوز 

ويعيش الناس، وال سيما األطفال، أو ينشأون يف جمتمع يف ظل االحـتالل،             .  اجلذرية اأسباهب
  . يشهد نوبات مستمرة من العنف وينعدم فيه الشعور باألمن أو بالعيش يف أوضاع طبيعية

. رافقويتفاقم الوضع بسبب الندرة النسبية للمتخصصني املؤهلني وعدم كفاية امل           -١٢٦٤
 عضوا من املوظفني املتخصـصني  ٤٠وال يعمل يف برنامج الصحة النفسية ألهايل غزة سوى          

األطباء والباحثون االجتماعيون واملمرضـات وكـذلك       هم  يف جمال الصحة النفسية، مبن في     
لدكتور السراج، فإن هذا العدد ال يكفي حىت لتغطية ملا ذكره اوفقا  و. املتخصصون النفسيون 

ألف ـيت إىل فريق    ضاء مدينة غزة، يف حني أن مجيع سكان قطاع غزة حيتاجون          احتياجات ق 
  .)٦٣٥( متخصص٣٠٠من 

وعلى مدى العقدين املاضيني، عمل القائمون على برنامج الصحة النفسية ألهايل             -١٢٦٥
وأخربوا البعثة أن العمليـات     . غزة وغريه من الربامج من أجل بناء قدرة الناس على التكيف          

كما أن األشخاص الذين يعانون خسائر فادحة       . ألخرية قد قضت على منجزاهتم    العسكرية ا 
ووفقا للـدكتور طواحينـة، فـإن       . "اخلدر"يفصلون أنفسهم عن الواقع، يف ظاهرة تسمى        

. الشعور السائد بني معظم الناس يف غزة هو أنه قد مت التخلي عنهم من جانب اجملتمع الدويل                
، ويـؤدي   آلالماملزيد من ا  ولّد   األمر الذي ي   إحباطهم،ره من   وهذا الشعور بالتخلي يزيد بدو    

ودرس برنامج الصحة النفسية ألهايل غـزة       . ىل املزيد من العنف والتطرف     إ يف هناية املطاف  
مواقف األطفال من العنف ووجد أن األطفال، وخاصة الذين فقدوا والديهم ومـا يـرتبط               

__________ 

ـ                   ) ٦٣٣( زة، ـالدكتور أمحد أبو طواحينة، برنامج الـصحة النفـسية ألهـايل غـزة، جلـسة اسـتماع، غ
: ، ميكــن االطــالع عليهــا عــرب زيــارة املوقــع الــشبكي التــايل٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ٢٩

http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=090629.  
  .املرجع نفسه ) ٦٣٤(
وميكن االطالع عليها عرب زيارة     . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٩ إياد السراج، جلسة استماع، غزة،       الدكتور ) ٦٣٥(

  .http://www.un.org/webcast/unhrc/ archive.asp?go=090629: املوقع الشبكي التايل
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 "الـشهداء "تيجة هلذه احلالـة، إىل النظـر إىل         بالوالدين من محاية وشعور باألمن، مييلون، ن      
  .)٦٣٦(عن ذويهموأعضاء اجلماعات املسلحة كقدوة بدالً 

وكشفت دراسة أجراها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة أن الرجال أيـضا              -١٢٦٦
عانوا من أعراض إضافية من أعراض الصدمة النفسية بعد العمليات العسكرية اليت جرت يف              

واستنادا إىل تقارير املتخصـصني، تـرى       . يناير/ديسمرب وكانون الثاين  /ن األول شهري كانو 
البعثة أن هذا ميكن أن ُيعزى جزئيا إىل الضغوط اإلضافية اليت يواجهها الرجال كوهنم أرباب               
األسر يف جمتمع يسيطر عليه الذكور عندما يكونون غري قادرين على أداء دورهم كمعـيلني               

  .)٦٣٧(ماية واألمن ألطفاهلم وزوجاهتم واألعضاء اآلخرين يف أسرهمرئيسيني أو توفري احل
واستنادا إىل التجارب السابقة يف جمال حاالت الطوارئ، تتوقع منظمة الـصحة              -١٢٦٧

ية عقلالعاملية أن يشهد عدد األشخاص الذين يعانون من اضطرابات خطرية يف جمال الصحة ال             
اس وأن يشهد عدد األشخاص الذين يعانون مـن          يف املائة فوق خط األس     ١زيادة متوسطها   
بشرط "  يف املائة  ١٠ و ٥ح بني اخلفيفة واملعتدلة زيادة يتراوح متوسطها بني         اواضطرابات تتر 

  .)٦٣٨("واقيةبيئة هيأ من جديد أن ُت

  التعليم  -زاي   
وتدير وكالـة   . البعثة معلومات عن حالة قطاع التعليم يف قطاع غزة        وردت إىل     -١٢٦٨
إحدى أكـرب   ) أونروا(غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن        ملتحدة إل األمم ا 

شبكات املدارس يف منطقة الشرق األوسط وظلت اجلهة الرئيسية اليت تقدم التعليم األساسي             
 وأُعجبـت البعثـة بـشدة بأنـشطتها     . تقريباً مخسة عقود على مدى   لالجئني الفلسطينيني   

وُتعّد مدارس  .  مدرسة ٣٨٣ مدرسة، يف حني تدير احلكومة       ٢٢١ونروا  وتدير األ . وإجنازاهتا
متتـع الفلـسطينيني      عدُّوُي. األونروا أيضا وسيلة لتنفيذ برامج مراقبة الصحة وبرامج التغذية        

ومن هذا املنطلق، ُصدمت البعثة     .  مثرة ذلك العمل   ، إىل حد كبري   ،مبستويات عالية من التعليم   
لضرر الذي حلق باملرافق واألنشطة التعليمية يف قطاع غزة نتيجة          بشدة عندما علمت بشدة ا    

  .احلصار والعمليات العسكرية األخرية
وأظهرت املعلومات والشهادات اليت تلقتها البعثة أن نظام التعليم قد تأثر يف نواح               -١٢٦٩

اريع لبناء إىل وقف مجيع مش    مواد ا وأدى عدم توافر    . عدة بسبب القيود اليت فرضها احلصار     
وعملت نسبة . األساسية التعليميةياكل وكان ال بّد أيضاً من تأجيل إصالح اهل      . البناء اجلديدة 
__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٤ البعثة مع برنامج الصحة النفسية ألهايل غزة،  الذي عقدتهجتماعاال ) ٦٣٦(
التعـبري عـن احتياجـات النـساء      (Voicing the Needs of Women and Men in Gaza األمم املتحدة، ) ٦٣٧(

  .٣٢ الصفحة، ٢٠٠٩، )والرجال يف غزة
  .١٣الصفحة تقرير منظمة الصحة العاملية،  ) ٦٣٨(
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 يف املائة من املدارس احلكوميـة بنظـام         ٨٢ نسبة يف املائة من مدارس األونروا و      ٨٨حوايل  
ظ علـى   وأعاق عدم توافر املواد واملعدات التعليمية القدرة على احلفا        . الدوامني لتلبية الطلب  

  .)٦٣٩( هذا الوضع تراجعاً يف احلضور واألداء يف املدارس احلكوميةسببو. معايري التدريس
ومل يؤثر احلظر املفروض على حركة الناس عرب املعابر فقط على طالب اجلامعات               -١٢٧٠

الذين خيططون للدراسة يف اخلارج أو جيرون فعالً دراسات يف اخلارج، بل أيضا على فرص                
وبني شهري  . كادميي والباحثني يف السفر إىل اخلارج يف إطار عمليات التبادل األ          األكادمييني

 طالبا من مغادرة قطاع غزة عرب معرب ٧٠ مل يتمكن سوى  ،  ٢٠٠٨سبتمرب  /يوليه وأيلول /متوز
  .إيريز، يف حني أُجهضت أحالم املئات من الطلبة بالدراسة يف اخلارج

 مدرسة وروضة أطفال    ٢٨٠ري ما ال يقل عن      وأدت العمليات العسكرية إىل تدم      -١٢٧١
 ٩ ٠٠٠وكانت ستة منها تقع يف مشال غزة، األمر الذي أثر على حنو             . أو إحلاق األضرار هبا   

 تلميـذ  ١٦٤ قُتـل ووفقا لوزارة التربية والتعلـيم العـايل،        . ، كان ال بد من نقلهم     تلميذ
ويف .  آخر ومخسة معلمني   تلميذا ٤٥٤كما أُصيب   . معلماً خالل العمليات العسكرية    ١٢و

وخـالل  .  معلماً ١٤ طفال و  ٤٠٢ طفال وثالثة معلمني، وأصيب      ٨٦مدارس األونروا، قُتل    
 مدرسة تابعة لألونروا كمالجئ للطوارئ إليواء أكثـر      ٤٤العمليات العسكرية، اسُتخدمت    

  . من األفراد املشردين٥٠ ٠٠٠من 
عمال العدائيـة، ممـا أدى إىل        طوال مدة األ   بشكل عام وكانت املدارس مغلقة      -١٢٧٢

وبعد وقف إطالق النار، مل يكن عدد الطالب واملعلمني الذين عادوا           . تعطيل برنامج الدراسة  
 يف املائـة يف مـدارس       ٩٠ىل املدارس واضحاً، ولكن أفيد أن هذا العدد وصل إىل نـسبة             إ

لصدمة نتيجة للعنف   وأفاد األطفال واملعلمون عن إصابتهم حباالت من القلق وا         .)٦٤٠(األونروا
واستمعت البعثة إىل   . الشديد الذي كانوا قد تعرضوا له ونتيجة لفقدان األقارب أو األصدقاء          

شهادات مفادها أن بدء العمليات العسكرية بغارات جوية يف الوقت الذي كانت املـدارس              
ـ   . ض األطفال خلطر متزايد، ومألهم باخلوف والذعر      تعمل فيه عرّ   رق وبقيت املدارس والط

وقُتـل طفـالن   . املؤدية إليها غري آمنة أحياناً بسبب وجود خملفات احلرب من املتفجـرات      
طالق إزيتون بعد وقت قصري من إعالن وقف        حي ال فلسطينيان من جراء تلك املتفجرات يف       

األطفال جبروح من الفوسفور األبـيض      إصابة بعض   واستمعت البعثة إىل تقارير تفيد ب     . النار
  . طريقهم إىل املدرسةبينما كانوا يف

__________ 

ورابطة الوكـاالت  ) ونروااأل(وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن        إلغاثة   وكالة األمم املتحدة   ) ٦٣٩(
صـحيفة  : حصار غـزة  (”The Gaza blockade: Children and education fact sheet“اإلمنائية الدولية، 

  .)وقائع عن األطفال والتعليم
  .٣٣، العدد The Humanitarian Monitorنشرة  ) ٦٤٠(
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 الدمار الذي   شاهدتكما  . وشاهدت البعثة الدمار الذي حلق باملدرسة األمريكية        -١٢٧٣
وكانت هذه مباٍن تعليمية    . رت أو تضررت  مِّحلق باجلامعة اإلسالمية ومبباٍن جامعية أخرى دُ      

 يف أي   مدنية، ومل جتد البعثة أي معلومات عن استخدامها كمنشآت عسكرية أو مـسامهتها            
  .جهود عسكرية قد جتعلها هدفا مشروعا يف نظر القوات املسلحة اإلسرائيلية

كما وردت إىل البعثة معلومات عن برامج للتلقني العقائدي ُيزعم بأن سـلطات               -١٢٧٤
ومن احملتمل جداً أن تفرض هـذه       . يديولوجي وسياسي أغزة تنفذها، وعن عملية استقطاب      

ويف هـذا   . ض مع قيم حقوق اإلنسان وثقافة السالم والتـسامح        الربامج مناذج تعليمية تتناق   
لسلطات املختصة تشجيع اجلهود الراميـة إىل إدراج حقـوق          لالصدد، ترى البعثة أنه ينبغي      
  .اإلنسان يف املناهج الدراسية

  األثر على النساء واألطفال  -حاء   
ألطفال والنـساء بـسياسات   ا ُوجِّه انتباه البعثة إىل الطريقة اخلاصة اليت تأثر فيها         -١٢٧٥

واستخدمت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها أرقاماً من املركز . احلصار والعمليات العسكرية
طفـال   ٣١٣ قتيالً، مثـة     ١ ٤١٧من بني القتلى البالغ عددهم      : الفلسطيين حلقوق اإلنسان  

ـ كما أخذت أرقاماً من القوات املسلحة اإلسرائيلية أظهرت أ       .  امرأة ١١٦و ى ـن عدد القتل
ومن بـني اجلرحـى    .)٦٤١( سنة١٦ حتت سن  ٨٩ امرأة و  ٤٩ قتيالً، من بينهم     ١ ١٦٦بلغ  

وحققت البعثة   .)٦٤٢( امرأة ٨٠٠ طفالً و  ١ ٨٧٢ جرحياً، كان هناك     ٥ ٣٨٠البالغ عددهم   
مباشرة يف حاالت عديدة قُتل فيها نساء وأطفال نتيجة هجمات متعمدة أو عشوائية شـنتها          

كما أفادت منظمة الصحة العاملية أن من بـني اجلرحـى            .)٦٤٣(ة اإلسرائيلية القوات املسلح 
سبوع الثاين  العديدين الذين عربوا معرب رفح واسُتقبلوا لتلقي العالج الطيب يف مصر خالل األ            

 أطفال أصيب كل منهم برصاصة واحدة يف الـرأس  ١٠من العمليات العسكرية، كان هناك  
  .أصيب برصاصتنيواحد وطفل 
وأجرت البعثة لقاءات مع عدد من النساء وممـثلني عـن املنظمـات النـسائية                 -١٢٧٦

ـ    و .)٦٤٤( الثقافة والفكر احلر   مجعيةواستمعت إىل شهادة مرمي زقوت من         أنأبلغت البعثـة ب
 تفاقم الفقر، األمر الذي أثر بشكل خاص على النساء، إىلاحلصار والعمليات العسكرية أدت   

وكانت النساء يف كـثري مـن       .  الغذاء واللوازم األخرى ألسرهن    يتعني عليهن تأمني  اللوايت  
على سبيل املثال، إذا كان أفراد األسرة من الـذكور قـد            (األحيان هّن املعيالت الوحيدات     

__________ 

  .١٠ الصفحةتقرير منظمة الصحة العاملية،  ) ٦٤١(
   ...اخلطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش املبكر وإعادة اإلعمار ) ٦٤٢(
  .انظر الفصول السابع والعاشر واحلادي عشر والرابع عشر ) ٦٤٣(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩جلسة استماع، غزة،  ) ٦٤٤(
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وترّمل . ولكن إجياد العمل كان صعباً    ) توفوا أو أصيبوا نتيجة للنـزاع أو العنف، أو سجنوا        
يات العسكرية، وأصبحن يعتمدن علـى املـساعدات        لعملا من النساء نتيجة     ٣٠٠أكثر من   
 اجتماعياً أكرب، إذ يتعـّين      باإلضافة إىل ذلك، تتحمل النساء عبئاً     . ات الدخل إعانالغذائية و 

 ، كما يتعّين عليهّن، يف     التعامل مع احلياة اليومية اليت أضحت أشد قسوة بسبب األزمة          نعليه
 فيهم أطفـاهلن    ن من أفراد األسرة ولألطفال، مب     الوقت نفسه، توفري األمن والرعاية للمصابني     

النساء يف بعض األحيـان علـى        هذه املسؤوليات أجربت  و. تيّتمواخرين الذين   واألطفال اآل 
  .إخفاء معاناهتن اخلاصة، لذلك بقيت خماوفهن قائمة دون أن تتم معاجلتها

 خاصـة بتـدمري   ويف املقابالت نفسها، أفاد املشاركون بأن النساء تأثرن بصورة      -١٢٧٧
تتوافر  وازدادت معاناهتن بسبب اضطرارهن إىل العيش يف خيام ال. املنازل وانتهاك اخلصوصية

ت العمليات تسببوباإلضافة إىل ذلك، . فيها اخلصوصية كما تفتقر إىل املرافق الصحية املناسبة      
اين منها الرجال   وأدت الضغوط النفسية اليت يع    .  توتري العالقات بني أفراد األسر     يفالعسكرية  

والنساء، إىل جانب الصعوبات املالية، إىل نشوب نـزاعات عائلية وعنف أسري وحـاالت             
 بشأن حضانة األطفال    أسر أزواجهن  هناك نـزاعات متكررة بني األرامل و      توكان. طالق

 قـادرات   يدة من أجل الزواج مرة أخرى ليكنّ      تزاكما تعّرضت األرامل لضغوط م    . واملرياث
 عدد النساء اللوايت يطلنب املـساعدة القانونيـة، إذ   ازدادونتيجة لذلك، . ة أنفسهن على إعال 

كانت املشاكل القانونية تّتجه حنو التفاقم بسبب الثغرات يف القانون وقلة عدد الـضمانات              
  .)٦٤٥(حلقوق املرأة

 من خـالل    صارخ للبعثة بشكل    جتلىوخلّف النـزاع أثراً خاصاً على النساء         -١٢٧٨
كان لديها ثالثة أطفال،    فقد  ). انظر الفصل احلادي عشر   (امرأة من عائلة السموين     شهادة  

أطفاهلـا  وشرحت كيف كـان     . وكانت حامال عندما تعرّضت عائلتها ومنـزهلا هلجوم      
طفلـها  أصاب اجلوع   كيف   وهي تروي كانت تشعر بالكرب    و. يشعرون بالفزع ويبكون  

مل يكن لديها مـا     وانت حتمله بني ذراعيها،     الرضيع البالغ من العمر عشرة أشهر والذي ك       
. توافر هلا ، وهو الغذاء الوحيد الذي      مضغا من اخلبز  تطعمه إياه، وكيف حاولت أن تطعمه       

وكان هناك رّضع   . معطوبة متكنت من احلصول على نصف كوب من املاء من حنفية            وقد
 عن الطعام   حبثااخلروج  بوعّرضت هي وأختها نفسيهما للخطر      . آخرون وأطفال أكرب سنا   

بنـها  اوأصيب  . قُتل زوجها وأمها وأختها   وقد قّيض هلا البقاء على قيد احلياة بعد أن          . هلم
  . )٦٤٦(ا وأخرجتهما من املنـزلولديهاآلخر جبراح يف ظهره، ومحلت 

__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣مع املنظمات النسائية، ة الذي عقدته البعثجتماع اال ) ٦٤٥(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣ البعثة مع السيدة مسعودة صبحية السموين،  اليت أجرهتاقابلةامل ) ٦٤٦(
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. وشعر العديد من النساء بالعجز واحلرج لعدم قدرهتن على محاية أطفاهلّن ورعايتـهم              -١٢٧٩
عنـدما جـرى      بالعجز ، كما شعرن  ة الشخصي أجوائهنحباط وبانتهاك   اإلوشعرت أخريات ب  

  . )٦٤٧(وسامهت تلك املشاعر يف معاناهتن النفسية. تدمري أو ختريب منازهلن وممتلكاهتن
 العمليات  عقبها صندوق األمم املتحدة للسكان مباشرة       اوأفادت دراسة أجر    -١٢٨٠

يف زيـادة   حبـدوث   يناير  /نون الثاين كا -ديسمرب  /العسكرية اليت جرت يف كانون األول     
 وفيـات حـديثي     يف يف املائة، و   ٤٠ بنسبة   ة الوالد عنابرحاالت اإلجهاض اليت تستقبلها     

ـ   و ، يف املائة، واملضاعفات املتصلة بالوالدة     ٥٠الوالدة بنسبة    روى عـن   الشهادات اليت ُت
 املستشفى  ىلإوفيات أو مضاعفات صحية بسبب عدم قدرة النساء احلوامل على الوصول            

وأعربت النساء اللوايت أُجريت معهن مقابالت يف سـياق دراسـة            .)٦٤٨(هّنمواليدلوضع  
أخرى أجراها صندوق األمم املتحدة للسكان عن خـوفهن الـشديد علـى أنفـسهن               

نوبات الذعر،  اإلصابة ب القلق، و الشعور ب   هلذه احلالة  عراض املصاحبة  األ تومشل. وأحبائهن
اضطرابات النوم وأمناط األكل، واالكتئاب واحلزن واخلوف مـن         ومشاعر انعدام األمن، و   

  .)٦٤٩(املوت املفاجئ
 ، يف حـني عـاىن     الشديدكتئاب   اال وظهرت على البالغني واألطفال عالمات      -١٢٨١

وتلقت البعثة شهادات عديـدة تـسلط       . األطفال من األرق والتبول الالإرادي يف الفراش      
ـ  اجلنود اإلسرائيليون فيها بتف    الضوء على وجود األطفال يف حاالت قام       يش املنـازل أو    ت

واستمعت البعثة إىل شهادة أم شـهد أطفاهلـا،          .)٦٥٠(احتالهلا، ووقعت فيها حوادث قتل    
وعندما قـام   .  عاماً، مقتل والدهم يف منـزهلم     ١٦ أعوام و  ٣الذين تتراوح أعمارهم بني     

ـ      اجلنود اإل  زهلم، سأل األطفال أمهم    سرائيليون باستجواب أمهم وعمهم بالقوة وختريب من
 هـي أن تلّقنـهم      لطمأنتهم الوحيدة   الوسيلة أمهم أن    رأتو. إن كانوا سُيقتلون كذلك   

 يف مبـان لألمـم املتحـدة      ينوكان األطفال موجود   .)٦٥١(، اليت ُتتلى عند املوت    الشهادة
__________ 

 Gaza crisis: Psychosocial consequences“  الثقافة والفكر احلر وصندوق األمم املتحدة للسكان،مجعية ) ٦٤٧(

for women, youth and men”) مـوجز  )على النساء والـشباب والرجـال   النفسيةآثارها : أزمة غزة ،
  .٣ الصفحة، ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧تنفيذي، 

 Gaza crisis: impact on reproductive health, especially maternal“ صندوق األمم املتحدة للـسكان،  ) ٦٤٨(

and newborn health and obstetric care”) ية، وال سـيما الـصحة   أثرها على الصحة اإلجناب: أزمة غزة
  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٠، مشروع تقرير، )النفاسية وصحة حديثي الوالدة والرعاية املتصلة بالوالدات

 Gaza crisis: Psycho-social“  الثقافة والفكـر احلـر وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،      مجعية ) ٦٤٩(

consequences for women” )٨، مـوجز تنفيـذي،   )ى النساءآثارها النفسية االجتماعية عل: أزمة غزة 
  .٢٠٠٩فرباير /شباط

جلـسة  أثناء  انظر أيضاً شهادة السيدة عبري حجي       . انظر على سبيل املثال الفصلني العاشر واحلادي عشر        ) ٦٥٠(
  .أطفاهلا  تروي حادث قتل زوجها حبضور وهي،٢٠٠٩يونيه / حزيران٦يف غزة،  املعقودة يف االستماع

وشاركت السيدة حجي   . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣ عزة،   ، السيدة عبري حجي   املقابلة اليت أجرهتا البعثة مع     ) ٦٥١(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩ و ٢٨  يومي غزة اليت ُعقدت يفأيضاً يف جلسات االستماع
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يعانون من صدمة التشرد وكذلك من مشاعر اخلوف مـن          وكانوا  اسُتخدمت كمالجئ،   
وم يف منـازهلم أو يف      ج الناجم عن تعرضهم لله    الشديدعسكرية وانعدام األمن    اهلجمات ال 

ورأت البعثة، خالل زياراهتا، العديد من األطفـال        . مالجئ كان من املتوقع أن تكون آمنة      
أثـر  وال شـك أن  . الذين يعيشون مع أسرهم على أنقاض منازهلم ويف أماكن إقامة مؤقتة     

قتل أفـراد   ما شهدوا   غالباً  الذين   الذين شهدوا العنف و    الصدمات اليت تعرض هلا األطفال    
ودة صبحية السموين البعثة أن ابنها      ـدة مسع ـوأخربت السي . ستمر طويالً يمن أسرهم س  

فقد استمر بوضع قطع من النقود املعدنية يف فمه، وعنـدما   .ال يزال يعاين من آثار الصدمة  
  .جاب قائالً إنه يريد اللحاق بوالدهقالت له إن ما يقوم به خطر وقد يعرضه للموت، أ

 يف املائة من األطفال الذين مت فحصهم يف املدارس التابعة لوكالة            ٣٠ حنوويعاين    -١٢٨٢
من مشاكل  ) ونروااأل(غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن        األمم املتحدة إل  

 ألطفال أقارب أو أصـدقاء أو      يف املائة من ا    ١٠حنو  فقد  ، يف حني    نفسيةالصحة ال تتعلق ب 
 ٣٠ ٠٠٠ حنـو ن  ، فـإ  منظمة الصحة العاملية  حبسب تقديرات   و. فقدوا منازهلم وممتلكاهتم  

من احتمال أن يكـرب     املنظمة  طفل سوف حيتاجون إىل دعم نفسي مستمر، كما حذرت          
  .)٦٥٢(العديدون منهم مشحونني مبواقف العدوانية والكراهية

   ذوو اإلعاقةاألشخاص  -طاء   
إىل البعثة أن العديد من األشخاص الذين أصيبوا        اليت قدمت   أظهرت املعلومات     -١٢٨٣

سرائيلية أصبحوا من ذوي اإلعاقات الدائمة نظرا خلطـورة         خالل العمليات العسكرية اإل   
. أو لعدم حصوهلم على العناية والتأهيل الطبيني الكافيني يف الوقـت املناسـب            /إصاباهتم و 

 لتتمكن  ة اضطرت إىل صرف املرضى يف وقت مبكر جدا وذلك         وأفيد بأن مستشفيات غز   
حـدوث   حاالت أخرى بتر لألطراف أو       جنم عن و. معاجلة حاالت الطوارئ الواردة   من  

  .)٦٥٣( يف املائة من املرضى من إعاقات طويلة األمد٣٠ومن املتوقع أن يعاين قرابة . تشوهات
، فـإن  ٢٠٠٩أبريـل  / نيسانوأفادت منظمة الصحة العاملية أنه حبلول منتصف   -١٢٨٤

مثل اإلصابات الدماغية، وبتـر     (عدد األشخاص املصابني بأنواع خمتلفة من اإلعاقة الدائمة         
) ةنفـسي الصحة ال ب تتعلقالسمع، ومشاكل   العمود الفقري، وضعف    صابات  إاألطراف، و 

قـد  ونقلت املنظمة تكهنات مفادها بأنه . نتيجة للعمليات العسكرية مل يكن قد ُعرف بعد 
 شخص من مبتوري األطراف، ولكن املعلومات الـيت وفرهـا           ١ ٠٠٠ حنويكون هناك   

__________ 

  .١٣تقرير منظمة الصحة العاملية، الصفحة  ) ٦٥٢(
  .٣٣، العدد The Humanitarian Monitorنشرة  ) ٦٥٣(
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ة الصحة العاملية يف غزة، وتقديرات املنظمة الدولية للمعوقني تـشري إىل أن             ـمكتب منظم 
  .)٦٥٤(شخص خضعوا لعمليات بتر لألطراف ٢٠٠حنو 

قات دائمـة   ويف حني أن العدد الدقيق لألشخاص الذين سوف يعانون من إعا            -١٢٨٥
يزال جمهوال، فإن البعثة تفهم أن العديد من األشخاص الذين عانوا من إصابات نامجـة                ال

عن صدمات أثناء النـزاع ال يزالون يواجهون خطر اإلعاقة الدائمة نظـرا للمـضاعفات              
  .)٦٥٥(البدينوعدم كفاية املتابعة وإعادة التأهيل 

تـسبب   ألسر لديها أقارب معوقـون     إىل روايات مؤثرة   واستمعت البعثة أيضاً    -١٢٨٦
 إبطاء إجالئهم من مناطق خطرة أو عاشوا يف خوف دائـم مـن أن تـضطر                 يفعجزهم  

  . إجالؤهمسيتعذرأسرهم إىل تركهم يف حاالت الطوارئ ألنه 
 العجالت  اشخص فقد كرسيه الكهربائي ذ    حول  إحدى الشهادات   حورت  ومت  -١٢٨٧

 املقيمني مل ُيعطوا إال إنذاراً قصرياً للغاية حبـدوث          ومبا أن . بعد أن اسُتهدف منـزله وُدمر    
هجوم وشيك، مل يكن باإلمكان إخراج الكرسي ذي العجالت وكان ال بد مـن أخـذ                

  .الشخص إىل مكان آمن على كرسي بالستيكي حيمله أربعة أشخاص
 إىل شهادة بشأن امرأة حامل أوعز إليها جندي إسرائيلي          واستمعت البعثة أيضاً    -١٢٨٨

  .، وهو ما رفضت القيام بهذهنياً املعّوق أن تتخلى عن طفلهاختلي منـزهلا مع أطفاهلا، و نأ
وحىت يف املالجئ حيث هناك أمان نسيب، استمر األشـخاص ذوو اإلعاقـة يف            -١٢٨٩

. التعرض ملصاعب إضافية، إذ أن هذه املالجئ مل تكن جمهزة لتلبية احتياجـاهتم اخلاصـة              
مسعية كان حيتمي يف إحدى املـدارس التابعـة          خص يعاين من إعاقة   الة ش حب البعثة   أبلغتو

لألونروا، ولكنه مل يتمكن من التواصل مع من حوله بلغة اإلشارة أو فهم ما كان حيـدث                 
  .انتابه رعب شديدو

 املتكررة يف التيار الكهربائي أثراً حاداً على املعدات         حاالت االنقطاع وخلّفت    -١٢٩٠
وكان علـى األشـخاص الـذين    . العديد من األشخاص ذوي اإلعاقةالطبية اليت حيتاجها  

يستخدمون الكراسي ذات العجالت مواجهة عقبات إضافية عندما بدأت أنقاض املبـاين            
  . املدمرة تتراكم يف الشوارعواهلياكل األساسية

 خالل  األشخاص ذوي اإلعاقة  وباإلضافة إىل ذلك، كان ال بد من إغالق برامج            -١٢٩١
على سبيل املثال، مل تتمكن املنظمـات       ( العسكرية ووقف خدمات إعادة التأهيل       العمليات

__________ 

، ٢٠٠٩مـايو   /أيار - فرباير/قرير عن احلالة يف غزة، شباط     ت ؛١١ الصفحةتقرير منظمة الصحة العاملية،      ) ٦٥٤(
  .تقرير منظمة الصحة العاملية عن غزة، املقدم إىل البعثة

  .تقرير عن احلالة يف غزة ) ٦٥٥(
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 ).اليت تقدم املساعدة من الوصول إىل خمزون من الكراسي ذات العجالت وغريها من املـساعدات              
  .)٦٥٦(كما أن العديد من الربامج االجتماعية والتعليمية والطبية والنفسية مل ُيسَتأنف بعد

  املساعدة اإلنسانية املقدَّمة من األمم املتحدةاألثر على   -ياء   
لينطوي جاء تضييق احلصار خالل الشهرين السابقني على العمليات العسكرية            -١٢٩٢

على مزيد من القيود اليت عانت منها أيضاً برامج وأنشطة األمم املتحدة، وخباصـة تلـك                
ـ          سطينيني يف الـشرق األدىن     املتعلقة بوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني الفل

وبرنامج األغذية العاملي وغريمها من املؤسسات اليت تقدِّم األغذية وغريها مـن            ) األونروا(
وقد أحيطت البعثة علماً بأنه نتيجة احلصار والقيود اإلسرائيلية املفروضـة           . أشكال الدعم 

ف وطأة العمليات   على تقدمي املساعدات اإلنسانية، فقد اخنفضت قدرة األونروا على ختفي         
وكما ذُكر أعاله، فقُبيل أيام فقط مـن بـدء          . )٦٥٧(العسكرية عن كاهل السكان املدنيني    

العمليات العسكرية اإلسرائيلية اضطرت األونروا إىل وقف براجمها للمـساعدة الغذائيـة            
  .وختفيض برامج أخرى

تنفيـذها أو   بل امتد أثر احلصار كذلك إىل عدة مشاريع إنسانية كان خمططاً ل             -١٢٩٣
وكان معظمها يتم يف جماالت الصحة واملرافـق  . كانت قيد التنفيذ مث تعيَّن وقفها وتأجيلها    

  .الصحية واملياه والتعليم
وخالل العمليات العسكرية، أصيب أيضاً العاملون يف األونـروا والـشاحنات             -١٢٩٤

قيق الـذي أنـشأه     وقد اضطلع جملس التح   . التابعة هلا مما أّدى إىل عدة وفيات وإصابات       
األمني العام لألمم املتحدة بالتحقيق يف عدد من احلوادث اليت اسُتهدفت فيها مرافق األمـم        

ومن رأي البعثة أن النتائج الوقائعية الـيت  . )٦٥٨(املتحدة وأصدر تقريراً حيدد فيه املسؤوليات  
  ).انظر أدناه(ك خلص إليها جملس التحقيق ُترتِّب تبعات قانونية على عاتق املسؤولني عن ذل

مل يكن أيٍ منهم وقتها على      (وقد علمت البعثة مبقتل سبعة من موظفي األونروا           -١٢٩٥
واحد منـهم كـان   (إضافة إىل مخسة من املتعاقدين يف برنامج إجياد الوظائف         ) رأس عمله 

ويف اجلملة، فـإن    .  متعاقداً آخر  ٢١وثالثة متعاقدين آخرين كما أصيب      ) على رأس عمله  
 ٣٦مباين األونروا أصاهبا الدمار من جراء القصف أو الغارات اجلوية مبا يف ذلـك              من   ٥٧

فضالً عن سبعة مراكـز     ) ست منها كانت تستخدم كمالجئ يف حالة الطوارئ       (مدرسة  
  .صحية وثالثة مكاتب للمرافق الصحية وخمزنني ومخسة مبان أخرى

__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ البعثة مع مجعية املعوقني يف قطاع غزة،  الذي عقدتهجتماعاال ) ٦٥٦(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١اجتماع البعثة مع األونروا،  ) ٦٥٧(
  .انظر موجز تقرير جملس مقر األمم املتحدة للتحقيق ) ٦٥٨(
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ـ       ٣٥كذلك أصاب التلف      -١٢٩٦ ك ثـالث عربـات      من عربات األونروا مبا يف ذل
 مركبة  ٢٨٦، مل يبق صاحلاً للعمل سوى       ٣٢١ومن بني مركباهتا املتبقية، وعددها      . مدرَّعة

  . عربات تستعصي متاماً على اإلصالح٧ مع وجود
 ١٩ديـسمرب و / كـانون األول ٢٧وقد أبلغت األونروا البعثة أنه يف الفترة بني      -١٢٩٧

ونروا قطاع غزة عن طريق معرب كرم أبو         من شاحنات األ   ٥٣٦يناير، دخلت   /كانون الثاين 
 شاحنة قد دخلت عن طريـق  ٣٩٤يناير كانت / كانون الثاين٢١وحبلول . سامل احلدودي 

مبا يف ذلك شـاحنات خاصـة       ( عن طريق كرم أبو سامل       ٢ ٠٨٩و) املنطار(معرب كارين   
يات غري  واعتربت األونروا أن هذه الكم    ). وشاحنات املعونة اإلنسانية وشاحنات لألونروا    

  .)٦٥٩(كافية لتلبية االحتياجات اإلنسانية لسكان قطاع غزة
 ُسمح  "منذ بدء عملية غزة وطيلة استمرارها     "وذكرت احلكومة اإلسرائيلية أنه       -١٢٩٨

 شاحنة حتمل إمدادات من إسرائيل، إضافة إىل الديزل وغـاز الطهـي            ١ ٥١١ملا جمموعه   
 يف املائة من    ٦٠ويبدو أن ما يقرب من      . وأنواع الوقود األخرى، بالدخول إىل قطاع غزة      

خـالل  رمبـا   "وتذكر احلكومة اإلسرائيلية أهنا قامت      . هذه اإلمدادات كانت مواد غذائية    
 هبات مقّدمة من منظمات     تنقل من الشاحنات اليت كانت      ٧٠٦ مرور   بتنسيق) الفترة ذاهتا 

روا إىل أن هذه الكميات      وتشري املعلومات املستقاة من األون     .)٦٦٠(دولية ومن بلدان خمتلفة   
مل يكن هلا أمهية تذكر يف ضوء احلالة اليت كانت سائدة خالل العملية العسكرية أو علـى                 

وعلى سبيل املثال، فربغم الـسماح بـالوقود الـالزم حملطـة            . أساس االحتياجات احمللية  
تـسبب  الكهرباء، فقد كان أقل من املطلوب مما اضطر حمطة الكهرباء إىل إغالق أبواهبا و             

وأفـادت إسـرائيل أيـضاًَ    .  ساعة يف بعض املناطق ١٦يف انقطاعات الكهرباء على مدار      
 لتر من الديزل خالل العمليات العسكرية، ولكـن         ٢ ٢٧٧ ٠٠٠بالسماح بكمية قدرها    

 لتر، بينما تشري سـجالت      ١٩٩ ٤٠٠طبقاً لسجالت األونروا مل ُيسمح إال بكمية قدرها         
 لتـر فقـط     ٩٢ ٠٠٠ية إىل أنه مل يسمح إال بكمية قدرها         مكتب تنسيق الشؤون اإلنسان   

  .)٦٦١(٢٠٠٧يناير / لتر يف كانون الثاين٦ ٦٢٨ ٤٠٠باملقارنة مع 

__________ 

 من الجئي فلسطني املسجلني     ٩٠٠ ٠٠٠فرباير كانت األونروا تقدِّم مساعدات غذائية إىل        /حبلول شباط  ) ٦٥٩(
 يف املائة   ٧٤( الجئاً يف قطاع غزة      ١ ٠٤٨ ١٢٥وهناك  .  من األطفال يف قطاع غزة     ٥٠٤ ٠٠٠ومنهم  

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٧نتائج الرتاع يف قطاع غزة،      : صحيفة وقائع "، انظر األونروا،    )من السكان 
  ."٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨ - ٢٠٠٨

  .٢٧١فقرة ال، "...العملية يف غزة " ) ٦٦٠(
 مل يتم تـسجيل أي واردات       ٢٠٠٩يناير  /أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيضاً بأنه يف كانون الثاين          ) ٦٦١(

 مـن   ٩١٥ ٣١٠ و ٢٠٠٧ينـاير   / لتراً يف كانون الثـاين     ١ ٥٢٢ ٢٥٠ع  من البرتين إىل غزة باملقارنة م     
يناير / يف كانون الثاين   ٥ ٢٣٨ ٠٣٠ مقابل   ٢٠٠٩يناير  /كيلوغرامات غاز الطهي واردة يف كانون الثاين      

  .٢٠٠٧يناير / يف كانون الثاين٣ ٣٧٠ ٢٩٠ لتر من الديزل الصناعي مقابل ٣ ٧٦٠ ٤٠٠ و٢٠٠٧
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كما قدَّمت احلكومة اإلسرائيلية معلومات بشأن اإلمدادات الطبية اليت أُدخلت            -١٢٩٩
ي وحـدة  إىل قطاع غزة وإن ظلت األرقام غري دقيقة أو غري كاملة؛ فليس من الواضـح أ       

وباإلضافة إىل ذلك، فإن كثرياً من الوكاالت اليت ورد         . قياس مت استخدامها يف هذا الصدد     
وعلى سـبيل املثـال يقـول       . ذكرها يف هذا املضمار مل تكن بالفعل تقدِّم إمدادات طبية         

 من اللوازم الطبيـة فيمـا       "٣ ٦١١"تقريرها بأن برنامج الغذاء العاملي أدخل ما يصل إىل          
علومات اليت أُتيحت للبعثة أن برنامج األغذية العاملي مل يكن جيلب سوى الطحني             توضح امل 

  .وجمموعات أدوات الصحة الشخصية

  التحليل القانوين  -كاف   
تتصل االلتزامات املترتبة مبوجب القانون اإلنساين الـدويل بتقيـيم احلقـائق              -١٣٠٠

ابعة، فضالً عن أحكام الربوتوكول     وكما سبق ذكره فإن اتفاقية جنيف الر      . املوصوفة أعاله 
اإلضايف األول تعكس انطباق القانون العريف الدويل على اإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل يف             

أما إجـراءات احلمايـة الـالزم       . األرض الفلسطينية احملتلة قبل وأثناء العمليات العسكرية      
كان املدنيني يف قطاع غزة مـن       اختاذها يف إطار القانون اإلنساين الدويل إلسباغها على الس        

مجيع األطراف يف الرتاع فتشمل الواجب الذي يقضي بالسماح حبرية مـرور اإلمـدادات             
الطبية اإلنسانية، فضالً عن شحنات املواد الغذائية واملالبس الالزمة لألطفـال واحلوامـل             

 مـن   ٧٠ وتنص املـادة  ).  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٢٣املادة  (واألمهات يف أقرب فرصة     
الربوتوكول اإلضايف األول على ضرورة التزام أطراف الرتاع بالسماح مبـرور األصـناف             

  .اليت ال غىن عنها بالنسبة للسكان املدنيني يف أقرب فرصة ودون تأخري
كذلك فإن األحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعـة، يف مـا يتعلَّـق                  -١٣٠١

ال بد من أخذها بعني االعتبار، وال سيما االلتزامات         بواجبات السلطة القائمة باالحتالل،     
الواجـب   (٥٥و) ضرورة تيسري عمل مؤسسات الرعاية والتعلـيم       (٥٠الواردة يف املواد    

الواجـب الـذي     (٥٦و) الذي يقضي بكفالة اإلمدادات الغذائية والطبية الالزمة للسكان       
الواجـب   (٥٩، و )ستشفياتيقضي بتأمني ومواصلة أعمال املؤسسات والدوائر الطبية وامل       

الذي يقضي باملوافقة على خمططات الغوث إذا مل تكن املنطقة احملتلة مزوَّدة هبـا بـصورة                
الواجب الذي يقضي مبواصلة االضطالع بااللتزامات حىت إذا قدَّم طـرف           ( ٦٠و) جيدة

وهناك أحكام عديدة من الربوتوكـول اإلضـايف األول تعكـس           ). ثالث شحنات غوثية  
 اللتـان   ٥٢ و ٥١ن الدويل العريف وهلا أمهيتها أيضاً يف هذا املقام، مبا يف ذلك املادتان              القانو

 اليت حتظـر تـدمري      ٥٤حتظران شّن هجمات على املدنيني وعلى األغراض املدنية واملادة          
  .غىن عنها بالنسبة لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة األغراض اليت ال

ما يكفي من الغذاء واملأوى والكساء كجزء من مـستوى          وُيعد احلصول على      -١٣٠٢
 من العهد الـدويل     ١كاف للمعيشة، مبثابة جزء من حقوق اإلنسان املعترف هبا يف املادة            
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ونفس الصك يعترف باحلق يف التعلـيم       . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
بدنيـة والعقليـة ميكـن بلوغـه        وحبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ال         

وقد قامت جلنة األمم املتحدة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            ). ١٢ املادة(
وحتمي . والثقافية بإيضاح هذه احلقوق مع ما يوازيها من واجبات مترتبة على عاتق الدول            

تـه مـن مجيـع      ومحاي) ٦املادة  (اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو          
) ٢٤املـادة  (وحقه يف أعلى مستويات الصحة   ) ١٩املادة  (أشكال العنف العقلي أو البدين      

وبـرغم أن هـذه     ). ٢٩ و ٢٨املادتان  (ويف التعليم   ) ٢٧املادة  (ويف مستوى معيشي الئق     
الصكوك حتمي النساء والرجال والفتيات والفتيان على السواء، فإن اتفاقية القضاء علـى             

ال التمييز ضد املرأة تضيف مزيداً من التحديد وتتوسع يف نطاق هذه االلتزامات             مجيع أشك 
فيما يتعلق باملرأة علماً بأن مجيع هذه االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنـسان تنطبـق علـى                
إسرائيل فيما يتصل بإجراءاهتا اليت اختذهتا يف قطاع غزة ألهنا تنطبق أيضاً علـى حـاالت                

  .الرتاع املسلح
ومن احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            -١٣٠٣

والثقافية ما خيضع لإلقرار التدرجيي، وهذا يعين أنه ال ميكن التوصل إليها إالّ مـع مـرور                 
وتتحمَّل الدول االلتزام بالتحرك حنو هذا اهلدف بأكرب قدر ممكن مـن الـسرعة              . الوقت

  .)٦٦٢(باختاذ تدابري عمدية ذات أثر رجعي إالّ يف ظل أقسى الظروفوالفعالية وال يسمح 
وتشري البعثة يف هذا الصدد إىل حتليلها، الوارد يف الفـصل الـسادس عـشر،                 -١٣٠٤

لألهداف واالستراتيجيات اإلسرائيلية خالل العمليات العسكرية حيث عرضـت البعثـة           
 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ٦اء يف   للبيانات اليت أدىل هبا إيلي يشاي، نائب رئيس الوزر        

وأضاف قـائالً   " ]ضرورة أالّ ميسونا بسوء    كي يفهموا إتاحة تدمري غزة    [إنه ينبغي   "قائالً  
 يفكروا مرتني قبل أن     حىتإهنا لفرصة كبرية تتاح لتدمري آالف من بيوت مجيع اإلرهابيني           "

 الذي يتطلـب    "الضاحية" وقد أشارت البعثة أيضاً إىل ما ُسمي مبذهب          "وا الصواريخ قيطل
وهذه األهـداف   . نشر الدمار كوسيلة للردع، ويبدو أنه قد ُوضع بالفعل موضع املمارسة          
  .واالستراتيجيات ال بد من إبقائها قيد النظر فيما يتصل بالتحليل التايل

وترى البعثة أن قيام إسرائيل بإغالق املعابر احلدودية، أو فرض قيود عليهـا يف                -١٣٠٥
ليت سبقت مباشرة العمليات العسكرية، عرَّضا السكان احملليني ألقسى حالـة مـن             الفترة ا 

وقد أّدت القيود اليت فرضت     . املعاناة واحلرمان مبا ال يتسق مع أوضاعهم املفروض محايتها        
على إدخال املواد الغذائية واللوازم الطبية واملدخالت الزراعية والصناعية، مبـا يف ذلـك              

ضالً عن القيود اليت فرضت على استخدام األراضي قرب احلدود وعلى           الوقود الصناعي، ف  
صيد األمساك يف البحر، إىل انتشار الفقر وزيادة التعويل على املساعدات الغذائية وغريهـا              

__________ 

  .٩، الفقرة )١٩٩٠ (٣التعليق العام رقم  ) ٦٦٢(
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وال يسع البعثة إالّ أن ختلص      . من صنوف املساعدة إضافة إىل زيادة البطالة وشلل االقتصاد        
ما برحت تنتهك، االلتزامات اليت تضطلع هبا مبوجب اتفاقية         إىل أن إسرائيل قد انتهكت، و     

  .جنيف الرابعة بوصفها سلطة احتالل
وقد أولت البعثة االعتبار ملا طرحته احلكومة اإلسرائيلية من آراء على أساس أنه               -١٣٠٦

ومع ذلك فإن   . يتم فرض السياسات والتقييدات املذكورة أعاله كشكل من أشكال اجلزاء         
وقد عرضت اللجنـة    . جلزاءات الشاملة غري مسموح هبا يف إطار القانوين الدويل        مثل هذه ا  

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل اجلزاءات االقتصادية وآثارهـا علـى            
  : التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وأضافت تقول

ـ     أياً كانت الظروف، فإن هذه اجلزاءات ال بد و         [...] و ـأن تراعي علـى حن
كامل ومستمر أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          

  ]و[والثقافية 
من الالزم التمييز بني اهلدف األساسي ملمارسـة الـضغط االقتـصادي              [...]

والسياسي على النخبة احلاكمة يف بلد ما، إلقناعها باالمتثال للقانون الدويل وبني            
ك من التسبب يف إحلاق املعاناة بأشد الفئات استـضعافاً ضـمن            ما يصاحب ذل  
  .)٦٦٣(البلد املستهدف

 يف  متتنععلى الدول األطراف أن     ": وفيما يتعلق باحلق يف املياه ذكرت اللجنة أنه         -١٣٠٧
امليـاه  بمجيع األوقات عن فرض حاالت حصار أو اختاذ تدابري مماثلة من شأهنا منع التزويد               

وتنطبق اعتبارات مماثلة علـى األغذيـة       . "ه الالزمة لتأمني احلق يف امليا      واخلدمات وبالسلع
  .)٦٦٤(واخلدمات والسلع الصحية

وتالحظ البعثة أيضاً أن اإلجراءات االنتقامية والعقوبات اجلماعيـة حمظـورة             -١٣٠٨
  .بدورها مبوجب القانون اإلنساين الدويل

بقدر خطورة احلالة اليت تنـشأ      و. وقد نظرت البعثة يف مسألة األمن العسكري        -١٣٠٩
عن إطالق الصواريخ واملدافع على معابر احلدود أو بالقرب منها، ترى البعثـة أن ذلـك                

والبعثـة  . يربر اتباع سياسة من إنزال العقاب اجلماعي بالسكان املدنيني يف قطاع غزة            ال
 أخـرى،   ومـرة . "أرضاً معادية "على بّينة من إعالن حكومة إسرائيل قطاع غزة بوصفه          

فبالنسبة إىل البعثة، ال يعفي إعالن من هذا القبيل إسرائيل من االلتزامات اليت تتحملها جتاه               
  .السكان املدنيني بقطاع غزة مبوجب القانون اإلنساين الدويل

__________ 

  .١٦ و٤، الفقرتان )١٩٩٧ (٨التعليق العام رقم  ) ٦٦٣(
  .٧، الفقرة )١٩٩٩ (١٢ورقم ) ٢٠٠٢ (١٥التعليقان العامان رقم  ) ٦٦٤(
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وفضالً عن ذلك، حتيط البعثة علماً بأنه يف أعقاب صدور قرار احملكمة العليا يف                -١٣١٠
، أعادت إسرائيل النظر يف التزاماهتـا       )٦٦٥( قضية الوقود والكهرباء   إسرائيل فيما يعرف بأنه   

املتصلة بكميات ونوعيات اإلمدادات اإلنسانية اليت تسمح هبا يف قطاع غزة من أجل تلبية              
وأياً كان الغموض الذي يشوب إىل حد ما هذا املعيـار،           . "االحتياجات اإلنسانية احليوية  "

ضمان وصول اإلمدادات الالزمـة لتلبيـة االحتياجـات         تؤكد البعثة أن إسرائيل ملتزمة ب     
  .اإلنسانية للسكان بأكرب قدرٍ ممكن

وخالصة القول، فإن البعثة تؤكد رأيها بأن إسرائيل مل تنهض بواجباهتا بوصفها              -١٣١١
  .سلطة قائمة باالحتالل فيما يتعلق بقطاع غزة

ن حتترم وحتمي وتيـسِّر أو      ومرة أخرى يشار إىل احلصار وإىل التزام إسرائيل بأ          -١٣١٢
تقدِّم قدر اإلمكان، ما يتيح التمتع بالنطاق الكامل من احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

التزاماً بأالّ تثري أي عقبـة      "وعلى أقل تقدير، فإن إسرائيل تتحمَّل       . والثقافية يف قطاع غزة   
يهـا إىل الـسلطات     حتول دون ممارسة هذه احلقوق يف امليادين اليت انتقل االختـصاص ف           

وقد أفضت إجراءات إسرائيل إىل تدهور وتراجع فادحني يف مـستويات            .)٦٦٦("الفلسطينية
  .ونتيجة لذلك، ترى البعثة أن إسرائيل مل متتثل هلذه االلتزامات. جتسيد هذه احلقوق

كما أولت البعثة االعتبار لنطاق ونوعية العمليات العسكرية اليت نفذّهتا إسـرائيل           -١٣١٣
ينـاير  / كانون الثـاين   ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ قطاع غزة يف الفترة بني       يف

وكما سبق ذكره، فإن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول اإلضـايف األول            . ٢٠٠٩
وتشمل التزاماهتا أنـه جيـب      . اليت تعكس القانون الدويل العريف تنطبق على هذه العمليات        

ابعة إيالء أمهية خاصة حلماية واحترام املرضى واألمهـات الالئـي           مبقتضى اتفاقية جنيف الر   
، واحترام ومحاية املستشفيات املدنيـة والعـاملني الطبـيني    )١٦املادة (على وشك املخاض   

، والسماح حبرية مرور مجيع الشحنات من األغـراض الطبيـة ومـواد             )٢٠ و ١٨ املادتان(
وسوف تقتصر البعثة هنـا     ). ٢٣املادة  (معيَّنة  املستشفيات واألغذية واملالبس رهناً بشروط      

.  اليت ُتعد جزءاً من القانون اإلنساين العـريف ٢٣على تناول احترام األحكام الواردة يف املادة     
وفيما يتعلق بالربوتوكول اإلضايف األول فستعرض البعثة يف هذا املقـام المتثـال إسـرائيل               

  .٥٤للمادة 
 معلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا لكفالة العمل        وقد قدَّمت حكومة إسرائيل     -١٣١٤

خالل االشتباكات العسكرية على تقدمي املساعدات اإلنسانية يف قطاع غزة، وضـمان أن             
وقيـل بـأن هـذه      . تؤدي دوائر الغوث الطيب واإلنقاذ وسائر املرافق األساسية عملـها         

__________ 

  .9132/07جابر وآخرون ضد رئيس الوزراء، القضية رقم  ) ٦٦٥(
وليـه  ي/ متـوز  ٩النتائج القانونية املترتبة على تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، فتوى مؤرَّخـة               ) ٦٦٦(

  .١١٢، الفقرة ٢٠٠٤، تقارير حمكمة العدل الدولية ٢٠٠٤



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 352 

ملعابر؛ وتنـسيق عمليـات     مواصلة تقدمي املعونة اإلنسانية من خالل ا      : اإلجراءات مشلت 
اإلجالء ضمن نطاق قطاع غزة وخارجه؛ والعمل من جانب واحد على وقف العمليـات              
العسكرية يومياً إلتاحة الفرصة أمام معاودة تقدمي املساعدات للسكان إضـافة إىل اختـاذ              

ة، وحتقيقا هلذه الغاي  . اإلجراءات اليت تكفل تشغيل اهلياكل األساسية الالزمة يف قطاع غزة         
أفادت حكومة إسرائيل بأهنا أنشأت عدداً من هيئات التنسيق واالتصال مـع الـسلطات              
واملنظمات الفلسطينية ووكاالت األمم املتحدة العاملة والوكاالت اإلنسانية على األرض،          

وذكرت احلكومة أن عدداً من الشاحنات اليت       . ومن ذلك مثالً جلنة الصليب األمحر الدولية      
نة اإلنسانية من إسرائيل ومن بلدان أخرى مبا يف ذلك املنظمات الدوليـة             حتمل سلع املعو  
  .ُسمح هلا باملرور

ورداً على ذلك تسترعي البعثة االهتمام إىل حقيقة أنه مل يولَ االعتبار للحالـة                -١٣١٥
وبصورة خاصـة تالحـظ البعثـة أن      . اليت سادت يف قطاع غزة قبل العمليات العسكرية       

غذية واألصناف الطبية ومواد املستشفيات وامللبوسات كانت غـري         كميات ونوعيات األ  
وبالنظر إىل أن عدد الشحنات اليت ُسـمح        . كافية متاماً لتلبية احتياجات السكان اإلنسانية     

 اإلنـسانية   اتبدخوهلا عن طريق املعابر منذ هناية العمليات بدأ يف االخنفاض، فإن اإلمداد           
  .كافية أصبحت أقل من

ذروة اشتداد العمليات العسكرية، ناشدت منظمات غري حكومية عديـدة          ويف    -١٣١٦
حكومة إسرائيل بأن تضمن التزويد بإمدادات كافية من الكهرباء والوقود لقطـاع غـزة              

ويف الوقت نفسه قُدم التماسان إىل احملكمة       . )٦٦٧(يسمح بأداء اخلدمات احليوية وظيفتها     مبا
يناير على التوايل من أجل إصدار األمـر إىل         /الثاين كانون   ٩ و   ٧العليا يف إسرائيل يومي     

احلكومة بأن تكفل أالّ هتاجم القوات املسلحة اإلسرائيلية عربات اإلسـعاف والعـاملني             
الطبيني، وأن يتم التزويد مبا يكفي من إمدادات الكهرباء والوقود لـتمكني املستـشفيات              

ينـاير،  / كانون الثـاين ١٩ويف . وشبكات املياه والصرف الصحي من العمل خالل الرتاع      
  .)٦٦٨(ومع هناية العمليات العسكرية، أصدرت احملكمة العليا حكمها برفض هذين االلتماسني

وتبدو حكومة إسرائيل وكأهنا ترى يف معاناة ومكابدة الفلـسطينيني نتيجـة              -١٣١٧
ن ويالـسكان املـدن   ال مفر من أن يعاين      "كما أن بيان احلكومة بأنه      . حتمية حلالة حرب  

__________ 

 /http://www.gisha.org/UserFiles: يتاح نص مقتطف من االلتماس العربي يف نشرة صـحفية إنكليزيـة علـى    ) ٦٦٧(

File/Press%20Materials/HR%20groups%20-%20resumption%20of%20gaza%20fuel%20supplies% 

201-1-09%20-%20online%20version.pdf.  
 ومركـز   ٢٠١/٠٩األطباء من أجل حقوق اإلنسان وآخرون ضد رئيس الوزراء وآخرين، القضية رقم              ) ٦٦٨(

ـ ٢٤٨/٠٩غيشا القانوين للدفاع عن التّنقل وآخرون ضد وزير الدفاع، القضية رقم    م املـؤرَّخ  ـ، احلك
 :، متاح على٢٦، الفقرة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩

http://elyon1.court.gov.il/files_eng/09/010/002/n07/09002010.n07.pdf.  
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ساوية خالل وقوع قتال مسلَّح وخاصة عندما حتدث العمليـات القتاليـة يف             وبصورة مأ 
 قد يكون صحيحاً، ولكنه ال يعفي إسـرائيل         )٦٦٩("املناطق احلضرية ذات الكثافة السكانية    

  .من التزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل
ء التحليل السالف الذكر،    ومن واقع احلقائق اليت تأكدت منها البعثة، وعلى ضو          -١٣١٨

ختلص البعثة إىل أن إسرائيل انتهكت التزامها بالسماح حبرية مرور مجيع الـشحنات مـن               
 ٢٣املـادة   (املواد الطبية ومن خمازن وأغراض املستشفيات ومن املواد الغذائية وامللبوسات           

  ).من اتفاقية جنيف الرابعة
  :األول حظراً على من الربوتوكول اإلضايف ٥٤وحتوي املادة   -١٣١٩

مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األغراض اليت ال غىن عنها بالنسبة لبقاء                
وتوصـيالت  ... السكان املدنيني، ومن ذلك املواد الغذائية واملناطق الزراعيـة         

وإمدادات مياه الشرب وأشغال الري للغرض احملدَّد الذي يتمثَّـل يف حرمـان             
ه األغراض للبقاء على قيـد احليـاة أو حرمـان           السكان املدنيني من قيمة هذ    
  [...].الطرف العدو أياً كان الدافع 

ويف هذا السياق فإن التزامـات      . وترى البعثة أن هذه القاعدة تعكس القانون العريف الدويل        
إسرائيل باحترام ومحاية وتيسري أو تقدمي ما جيسِّد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،            

ن التزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             فضالً ع 
ضد املرأة، تشكل يف جمموعها أمهية يف هذا املضمار ولكن مت تقويضها بفعل احلصار والقيود               

  .اليت فرضت على قطاع غزة إضافة إىل اإلجراءات املتخذة خالل العمليات العسكرية
من الربوتوكول اإلضايف األول، تشري البعثة إىل حتليلها        ) ٥٤املادة  ب(وفيما يتعلق     -١٣٢٠

ومـن  . الوارد يف الفصل الثالث عشر بشأن تدمري املباين ومرافق إنتاج األغذية والـصناعة            
واقع احلقائق اليت مت تأكيدها والظروف الوارد بياهنا يف هذا الفصل ويف الفـصلني الثالـث      

 إىل أنه يف ضوء تدمري أو إتالف الصوبات واألراضـي           عشر والسادس عشر، ختلص البعثة    
الزراعية وآبار املياه الالزمة للري، وشبكات الري، فإن هذا كله كان ينطوي على غـرض       

وفضالً عـن   . حمدَّد يستهدف وقف استخدامها الالزم لبقاء السكان املدنيني يف قطاع غزة          
ن العقاب اجلمـاعي للـسكان      ذلك، فقد مت تنفيذ ذلك على ما يبدو كجزء من سياسة م           

  .املدنيني على النحو الوارد تفصيله أدناه
وفيما يتعلق باحلق يف املياه، فقد ذكرت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية               -١٣٢١

  :واالجتماعية والثقافية أن

__________ 

  .٢٧٧الفقرة ، "... العملية يف غزة" ) ٦٦٩(
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يتطلب أن متتنع الدول األطـراف عـن        ] احلق يف املياه  [االلتزام باحترام     
حلصول على اخلدمات واهلياكـل األساسـية للميـاه أو          تقييد إمكانية ا  [...] 

تدبرياً عقابياً، كأن يتم ذلك مثالً خالل الرتاعات املسلحة          تدمريها باعتبار ذلك  
  .)٦٧٠(انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل

وهذه اللغة مماثلة لصياغة قرار صدر بتوافق اآلراء يف املؤمتر الـدويل الـسادس                -١٣٢٢
أن تتخـذ مجيـع   "ألمحر واهلالل األمحر، ويدعو األطراف يف نزاع ما         والعشرين للصليب ا  

التدابري املمكنة عملياً مبا يكفل يف عملياهتا العسكرية جتنُّب مجيع األعمال اليت من شـأهنا               
  .)٦٧١("تدمري أو إتالف املصادر املائية

ـ   . )٦٧٢(وتنطبق اعتبارات مماثلة على احلق يف السكن الالئق         -١٣٢٣ ر إىل  وال ميكن النظ
التوّسع يف تدمري املواقع السكنية وآبار املياه وشبكات األنابيب باعتباره حـدثاً حمتومـاً أو       

إن إسرائيل عليها واجب التمييز بني األغراض       . الزماً يرتبط بوقوع االشتباكات العسكرية    
د ومل يـر  . املدنية والعسكرية وأالّ تشن أي هجمات على األغراض املدنية أو على املدنيني           

إىل البعثة أي معلومات تشري إىل أن املنازل اليت مت تدمريها كانـت تـستخدم كمخـابئ                 
ملقاتلي محاس أو أهنا كانت مفخخة، كما ال تقبل البعثة القول بأن األمر كان على هـذا                 

إن أمناط التدمري املوصوفة يف هذا الفصل ويف غريه إمنا تكشف عن أن كـثرياً مـن      . النحو
ومـن مثّ مل    . طالق النريان أو إىل اهلدم بعد أن أُمر ساكنوها مبغادرهتـا          البيوت تعرَّضت إل  

يكن هناك أي ضرورة واضحة لكي حيتل اجلنود اإلسـرائيليون هـذه املمتلكـات أو أن                
ويف حاالت أخرى ُدمرت املنـازل      . يدمروها بعد أن بسطوا سيطرهتم الفعالة على املنطقة       

ومـرة أخـرى،    . يلة األخرية من العمليات العسكرية    باستخدام اجلّرافات خالل األيام القل    
حدث ذلك عندما كانت القوات اإلسرائيلية تبسط سيطرهتا الكاملة على املنـاطق الـيت              

يبدو للبعثة أن الضرورة العسكرية أو احلاجة ملنـع إطـالق            وال. كانت تضم هذه املنازل   
. تربر هذا الدمار الواسع النطـاق     الصواريخ من املنازل إىل إسرائيل كانت أسباباً ُيعتد هبا ل         

وتنطبق هذه االعتبارات بنفس القدر على إتالف األراضي الزراعية أو تـدمري الـصوبات              
  .الزراعية اليت هي من األمهية مبكان بالنسبة لألمن الغذائي احمللي

ويف ضوء احلقائق املتاحة هلا، وعلى أساس االعتبارات السالفة الـذكر، تـرى               -١٣٢٤
 تدمري املواقع السكنية اخلاصة وآبار املياه وصهاريج املياه واألراضـي الزراعيـة             البعثة أن 

والصوبات يشكل انتهاكاً لواجبات إسرائيل باحترام حق األهايل يف قطاع غزة يف مستوى             
  ).مبا يف ذلك الغذاء والسكن واملياه(معيشي الئق 

__________ 

  .٢١، الفقرة )٢٠٠٢ (١٥التعليق العام رقم  ) ٦٧٠(
  .١٥٠الصفحة ... القانون اإلنساين العريف الدويل  ) ٦٧١(
  .مقّدم إىل البعثة بواسطة مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء ) ٦٧٢(
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ثرياً من احلقوق األساسـية     والبعثة على بيِّنة من بيان جلنة حقوق الطفل بأن ك           -١٣٢٥
 وعلى أساس هذا االسـتنتاج،      )٦٧٣(" خالل هذه األزمة   سافرتعرَّضت النتهاك   "للطفل قد   

ويف ضوء احلقائق اليت سبق وصفها، ترى البعثة أيضاً أن إسرائيل انتهكت التزاماهتا مبوجب              
الـيت  ) ١(٢٤اتفاقية حقوق الطفل خالل عملياهتا العسكرية يف قطاع غزة، وبالذات املادة           

ميكـن  صحي  التمتع بأعلى مستوى    يف  تعترف الدول األطراف حبق الطفل      "أن  تنص على   
 الـدول األطـراف     وتبذل ،التأهيل الصحي إعادة   مرافق عالج األمراض و    بلوغه وحبقه يف  
 خـدمات   احلصول علـى   حيرم أي طفل من حقه أو حقها يف          أالضمن  لت قصارى جهدها 

 بأن حتترم تتعهَّد الدول األطراف    "أن  اليت تنص على    ) ١(٣٨ ؛ واملادة " هذه رعاية الصحية ال
وذات الـصلة وأن  زعـات املـسلحة    انالدويل املنطبقة عليها يف امل    اإلنساين  قواعد القانون   

تتخذ "اليت تنص على أن     ) ٤(٣٨؛ واملادة   " فيما يتصل بالطفل   تضمن احترام هذه القواعد   
اً لكي تضمن محاية ورعاية األطفـال املتـأثرين   الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عملي    

  ."مسلح برتاع
 مـن   ٣٩وتالحظ البعثة أيضاً أن إسرائيل ما زالت سادرة يف انتـهاك املـادة                -١٣٢٦

االتفاقية، مبعىن أهنا من خالل املنع الفعَّال جلهود التعمري فهي ال تنـهض بالتزاماهتـا بـأن      
 االجتمـاعي   االندماجوإعادة  يل البدين والنفسي    املناسبة لتشجيع التأه   التدابري   كلتتخذ  "

ومن شأن عمليات تعاف وإعادة دمج مـن        ]. الرتاعات املسلحة  [لضحية  الذي يقع   لطفل  
  ."هذا القبيل أن تتم يف بيئة تعزِّز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته

القضاء على مجيع   والبعثة على بيِّنة أيضاً من البيان الذي أصدرته اللجنة املعنية ب            -١٣٢٧
حقوق اإلنسان للمرأة والطفل يف غزة وال سيما يف الـسالم    "أشكال التمييز ضد املرأة بأن      

 املعيشة والصحة تعرَّضت النتهاك خطـري خـالل هـذا           أسبابواألمن وحرية احلركة و   
وهي تتفق مع هذا البيان، كما تالحظ البعثة أن اتفاقية حقوق           . )٦٧٤(")االشتباك العسكري 

تتخذ مجيع التـدابري    " من الدول األطراف أن      ١١ص ذوي اإلعاقة تتطلب يف املادة       األشخا
ة الذين يوجدون يف حـاالت تتـسم        الالزمة لكفالة محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاق      

وقد وقََّّعت إسرائيل على هذه االتفاقية دون       . "يف ذلك حاالت الرتاع املسلح      مبا باخلطورة،
  .ن مث فهي تتحمَّل االلتزام بأالّ حتبط هدفها ومقصدهاأن تصدَّق عليها بعد وم

وقد درست البعثة أيضاً ما إذا كان سكان غزة قد خضعوا لعقـاب مجـاعي                 -١٣٢٨
 فإن العقوبات اجلماعية وما   " من اتفاقية جنيف الرابعة،      ٣٣وطبقاً للمادة   . عقوبة مجاعية  أو

من الربوتوكـول   ) د)(٢(٧٥ملادة   وا ."من تدابري الترويع أو اإلرهاب حمظورة     يف حكمها   

__________ 

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢، بيان، "‘مدمِّرة‘ على الطفل آثار نزاع غزة"جلنة حقوق الطفل  ) ٦٧٣(
حقوق املرأة تعرَّضت النتهاك خطري خالل نزاع غزة، نشرة صحفية،          : األمم املتحدة، جلنة األمم املتحدة     ) ٦٧٤(

  .٢٠٠٩فرباير /شباط ٦
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حمظوراً على اإلطالق يف أي وقـت       "اإلضايف األول تدرج العقاب اجلماعي بوصفه عمالً        
كما أن العمليات االنتقامية ضد األشخاص املشمولني باحلمايـة أمـور           . "ويف أي مكان  

لقـانون   فضالً عن أن أوجه احلظر هذه متثِّل جزءاً من ا          ٣٣حمظورة بدورها مبوجب املادة     
  .)٦٧٥(الدويل العريف

وتالحظ البعثة أن نطاق العقوبات اجلماعية يتجاوز اجلزاءات الفعلية أو اجلنائية             -١٣٢٩
اجلزاءات وإجراءات املضايفة من أي نوع سواء كانت إداريـة أو           "لكي ميتد أيضاً ليشمل     

ر، مبـا   واآلثار التراكمية لسياسات احلصا   . )٦٧٦("من خالل إجراءات الشرطة أو غري ذلك      
ينجم عن ذلك من معاناة وحرمان بني صفوف السكان بأكملهم، وكذلك آثار العمليات             
العسكرية مقترنة بالبيانات اليت أدلت هبا إسرائيل ومفادها أن قطاع غزة بأكملـه كـان               

 إمنا تشري بقوة إىل وجود نية مبيَّتة إلخضاع سكان غزة لظروف حتملـهم              "أرضاً معادية "
وقد تأكد هذا بوضوح من خالل ما صـدر عـن وزيـرة             . حلماسعلى سحب تأييدهم    

خارجية إسرائيل حينذاك تعليقاً على القرار الذي أصدرته احملكمة العليا بتأييد استقطاعات            
وأعـين   . حباجة إىل أن يفهموا أن األمر ال جيري حسب املعتـاد           الفلسطينيني": الوقود بأن 

جمـات  يوميـاً هل األطفال اإلسـرائيليون  هناك معادلة تقضي بأن خيضع     بذلك أنه ليست    
  .)٦٧٧("احلياة يف قطاع غزة على منواهلا املعتادفيه متضي يف الوقت الذي صواريخ القسام 

وينبغي النظر إىل البيانات الواردة أعاله على ضوء ما حددته البعثـة بوصـفه                -١٣٣٠
إن ).  عـشر  انظر الفصل السادس  (أهداف واستراتيجيات إسرائيل قبل وخالل العمليات       

إسرائيل بدالً من أن تستهدف بالقتال اجلماعات الفلسطينية املسلَّحة العاملة يف غزة، إمنـا              
 تعاقب قطاع غزة بأسره والسكان املقيمني فيه بأن تفرض عليهم جزاءات اقتـصادية             اختارت أن 

وهذا ما رآه وشعر به كثريون ممن تكلمت معهم البعثـة وبوصـفه             . وسياسية وعسكرية 
  . من أشكال العقاب اجلماعي الذي فرض على الفلسطينيني بسب خياراهتم السياسيةشكالً
واحلقائق اليت تأكدت منها البعثة، والظروف اليت جنمت عن اإلجـراءات الـيت               -١٣٣١

اختذهتا بالعمد القوات اإلسرائيلية املسلحة وكذلك السياسات املعلنة للحكومة اإلسـرائيلية،           
 وها املأذون هلم، فيما يتعلق بقطاع غزة قبل وأثناء وبعد العمليـة العـسكرية،         على حنو ما قدمها ممثل    

تشري يف جمموعها إىل أنه كان هناك سبق إصرار على إنزال عقاب مجاعي بأهل قطـاع                 إمنا
  . من اتفاقية جنيف الرابعة٣٣وعليه، جتد البعثة أن مثة انتهاكاً ألحكام املادة . غزة

__________ 

  .٣٧٤الصفحة ... انظر القانون اإلنساين العريف الدويل  ) ٦٧٥(
  .٣٠٥٥ على الربوتوكول اإلضايف األول، الصفحة تعليق جلنة الصليب األمحر الدولية ) ٦٧٦(
 تـشرين   ٣٠،  "إىل غـزة  املتجـه   احملكمة العليا يف إسرائيل تؤيد استقطاعات الوقود        "غلوبال سيكيوريت    ) ٦٧٧(

 /http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2007/11: ، متـاح علـى  ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

mil-071130-voa02.htm .وهذه املسألة يتم التطرق إليها أيضاً يف العرض الذي قدمته دياكونيا إىل البعثة.  
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مسألة ما إذا كانت جرمية االضطهاد، بوصفها شكالً من         ودرست البعثة أيضا      -١٣٣٢
ومـن  . أشكال اجلرائم ضد اإلنسانية، قد وقع ارتكاهبا حبق السكان املدنني يف قطاع غزة            

أجل إثبات أن مثة جرمية ضد اإلنسانية قد جرى ارتكاهبا، يتعيَّن إثبات أن األمر قد شـهد                 
ني، مبا أّدى إىل وقـوع متييـز صـريح          هجوماً واسع النطاق أو منهجياً على سكان مدني       

وانتهاك ميثل افتئاتا على حق أساسي معترف به يف القانون العريف الدويل أو يف معاهـدة يف   
  .)٦٧٨(هذا الصدد فضالً عن أن يكون قد مت تنفيذه عمداً بنّية التمييز

تشمل جرمية االضطهاد جمموعة متنوعة من اإلجراءات مبا يف ذلك تلـك              
ابع بدين أو اقتصادي أو قضائي ينتهك حق فرد يف التمتع علـى             اليت تتسم بط  

  .)٦٧٩(األساسية قدم املساواة حبقوقه
، تصف دائرة احملاكمة    "املدعي ضد كوبرسكيتش  "ويف احلكم الصادر يف قضية        -١٣٣٣

التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة نوعية األعمال اليت مـن شـأهنا أن              
  :ة اضطهاد بالعبارات التاليةتشكِّل جرمي

[...]  
ميكن لالضطهاد أن يشمل أيضاً طائفة متنوعة من اإلجـراءات            )ج(  

التمييزية األخرى مبا يف ذلك االعتداءات على احلقوق السياسية واالجتماعيـة           
  ؛[...]واالقتصادية 

عادة ما يستخدم مصطلح االضطهاد بشكل عام ليصف سلـسلة       )د(  
وتشكل أعمال االضطهاد يف العادة جـزءاً       . من عمل واحد  من األعمال بدالً    

من سياسة أو على األقل جزءاً من ممارسة متبعة وال بد مـن النظـر إليهـا يف        
  ؛[...]سياقها 
األعمال التمييزية اليت يتم وصمها بأهنا اضطهاد ال ينبغـي          [...]   )ه(  

د ال تكون حبـد     فبعض األعمال املذكورة أعاله ق    . النظر إليها مبعزل عن سواها    
وعلى سبيل املثـال، فـالقيود      . ذاهتا خطرية حبيث تشكِّل جرمية ضد اإلنسانية      

املفروضة على مجاعة معيَّنة من أجل تقييد حقوقها يف املـشاركة يف جوانـب              
املـسارح أو    مثل زيارات املنتزهـات العامـة أو      (معيَّنة من احلياة االجتماعية     

 يف حد ذاته فعل شائن؛ ومـع ذلـك فقـد            تشكِّل متييزاً وهو أمر   ) املكتبات
ال ـبيد أن هذه األعم   . تشكل حبد ذاهتا أموراً تصل إىل مستوى االضطهاد        ال
__________ 

  لقـضية  ، احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، دائـرة احملاكمـة، ا    املدعي ضد كوناراك وآخرين    ) ٦٧٨(
  .٤٣١، الفقرة ٢٠٠١فرباير / شباط٢٢، احلكم املؤرخ IT-96-23/1-Tرقم 

 ،IT-94-1-T، احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة دائـرة احملاكمـة، القـضية رقـم               املدعي ضد تاديتش   ) ٦٧٩(
  .٧١٠، الفقرة ١٩٩٧مايو /أيار ٧م املؤرخ ـاحلك
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إليها مبعزل عن سواها بل ينبغي تفّحصها ضمن سياقها وتقييمها           ال ينبغي النظر  
  . )٦٨٠(التراكمي على ضوء أثرها

 حتـرم الفلـسطينيني يف      وقد وصفت البعثة فيما سبق سلسلة من األعمال اليت          -١٣٣٤
كمـا ُيحـرم    . قطاع غزة من ُسبل املعيشة وممارسة العمل واحلصول على السكن واملياه          

وسوف يتطـرق   . الفلسطينيون أيضاً من حرية التنقّل ومن احلق يف مغادرة ودخول بلدهم          
ني التقرير الحقاً إىل املدى الذي يتم فيه تقييد أو إنكار حقوق الفلسطينيني مبوجب القـوان              

انظـر  (اإلسرائيلية من حيث الوصول إىل حمكمة قانونية واحلصول على انتصاف فعَّـال             
  ).الفصل السابع والعشرين

وترى البعثة، من واقع احلقائق املتوافرة لديها، أن بعض إجـراءات حكومـة               -١٣٣٥
  .إسرائيل قد تربر حملكمة خمتصة أن ختلص إىل أنه قد ارُتكبت جرائم ضد اإلنسانية

  استمرار احتجاز اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط -ن عشر ثام
تالحظ البعثة استمرار احتجاز جلعاد شاليط، وهو من أفراد القوات املـسلحة              -١٣٣٦

 على يد اجلماعات املسلحة الفلـسطينية خـالل         ٢٠٠٦اإلسرائيلية وقد مت أسره يف عام       
ة اإلسرائيلية بتنفيذ عـدد مـن       ورداً على واقعة األسر، أمرت احلكوم     . عملية عرب احلدود  

عمليات التوغل ملدامهة اهلياكل األساسية املهمة يف قطاع غزة إضافة إىل مكاتب الـسلطة              
 مـن  ٢٦وأعقب ذلك القبض على مثانية من وزراء احلكومـة الفلـسطينية و         . الفلسطينية

  ). الثاينانظر الفصل(أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين بواسطة قوات األمن اإلسرائيلية 
وقد ذكر املسؤولون يف احلكومة اإلسرائيلية مراراً وتكراراً أن ختفيف احلـصار              -١٣٣٧

مـرتبط بـاإلفراج عـن    ) انظر الفصلني اخلامس والسابع عشر  (املفروض على قطاع غزة     
، بدا أن احلكومة اإلسرائيلية أسقطت طلبها املقدَّم        ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط . جلعاد شاليط 

. )٦٨١(ين الفلسطينيني باإلفراج عن جلعاد شاليط قبل أن ُتقِدم على إهناء احلصار           إىل املتشدد 
 أن إسرائيل تواجه أزمة إنسانية    "ومع ذلك ذكر نائب رئيس الوزراء وقتها بإجياز بعد ذلك           

إىل أن يعود إىل بيته فلن نقتصر فقط على عدم السماح            و ،ليطا جلعاد ش  حتمل اسم خطرية  
كمـا أن رئـيس وزراء      . "ات إىل سكان غزة بل سوف نقللها      بوصول املزيد من الشحن   

مـا دام  نساعد محاس  وأ] إىل غزة[د فتح معابر احلدود يلن نع"إسرائيل يف ذلك احلني قال    

__________ 

، ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١٤، احلكم املؤرخ    IT-95-16-T، القضية   املدعي ضد كوبرسكيتش وآخرين    ) ٦٨٠(
  .٦١٥الفقرة 

محاس تدعي أن إسرائيل تسقط اإلفراج عـن        " ٢٤ -وكالة األنباء الفرنسية، مقتبسة بواسطة قناة فرنسا         ) ٦٨١(
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٦، "طلبات اهلدنة من طلياش
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إس اإلخبارية، تكـرر    . يب. وطبقاً لقناة سي  . )٦٨٢(" سجنهم الوحشي  رهنيليط  اجلعاد ش 
  .)٦٨٣(٢٠٠٩يوليه /احلايل يف متوزاإلعراب عن هذا املوقف من جانب رئيس وزراء إسرائيل 

إن قـضية  "، صرَّح ناطق باسم محاس قـائالً    ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    -١٣٣٨
ولن يفرج عنه قط إذا مل يقم االحتالل اإلسرائيلي         ... ليط تتوقف على مبادلة السجناء      اش

  .)٦٨٤("...باإلفراج عن السجناء الفلسطينيني الذين تريد محاس إطالق سراحهم 
وتدرك البعثة أن هناك مفاوضات مستمرة تتم عن طريق وسطاء فيمـا يتعلـق             -١٣٣٩

  .مببادلة السجناء بني احلكومة اإلسرائيلية وممثلي محاس
ويف رّدهـا،   . وقد طلبت البعثة من سلطات غزة أن تؤكد وضع جلعاد شاليط            -١٣٤٠

يقة من الطـرق يف     الذي تعتربه البعثة غري ُمرضٍ، أنكرت سلطات غزة أهنا ضالعة بأي طر           
  .أْسر واحتجاز جلعاد شاليط وذكرت أهنا ال متلك أي معلومات تتصل بوضعه الراهن

واستمعت البعثة، خالل حتقيقاهتا يف قطاع غزة، إىل شهادات تـشري إىل أنـه                -١٣٤١
 ،٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  - ٢٠٠٨ديسمرب  /خالل العمليات العسكرية يف الفترة كانون األول      

انظر (جلنود اإلسرائيليون الفلسطينيني املوقوفني عن أماكن تواجد جلعاد شاليط          استجوب ا 
  ).الفصل خامس عشر

وقد مثُل ناعوم شاليط، والد جلعاد شاليط أمام البعثة يف جلـسة االسـتماع                -١٣٤٢
 وأبلغ البعثة مبا يساوره من قلـق        )٦٨٥(٢٠٠٩يوليه  / متوز ٦العلنية املعقودة يف جنيف يوم      

حالة إبنه الذي مل يتمكَّن من االتصال بأسرته ومل يسمح له باستقبال زيـارات              بالغ بشأن   
كما أعرب السيد شاليط عن انـشغاله بـشأن الوضـع           . من جلنة الصليب األمحر الدولية    

  .الصحي والنفساين إلبنه بعد أكثر من ثالث سنوات من األسر مناشداً إطالق سراحه

  االستنتاجات والنتائج القانونية    
من رأي البعثة أن جلعاد شاليط، بوصفه جندياً ينتمي إىل القـوات املـسلحة                -١٣٤٣

اإلسرائيلية، وقد مت أسره خالل توغل للعدو داخل إسرائيل، فهو يليب متطلبـات مركـز               
وعلى ذلك ينبغي إسباغ احلمايـة عليـه        . األسري يف احلرب مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة      

. باالتصال اخلارجي على النحو املالئم طبقاً لتلك االتفاقيـة        ومعاملته إنسانياً والسماح له     

__________ 

ـ     مساو اتاستخدام احملتجزين كورق  "منظمة العفو الدولية،     ) ٦٨٢( ب كـال اجلـانبني يف نـزاع        مة مـن جان
  .٢٠٠٩مارس /آذار ٢٠، "غزة/إسرائيل

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠، "ليطا شنحصار غزة باق حىت يفرج ع"إس اإلخبارية، . يب. قناة سي ) ٦٨٣(
  ."...استخدام احملتجزين كورقات مساومة " ) ٦٨٤(
  .http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=090706 :: جلسات االستماع العامة للبعثة ) ٦٨٥(
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كما ينبغي املبادرة فوراً    . وينبغي السماح للجنة الصليب األمحر الدولية بزيارته دون تأخري        
  .إىل تقدمي معلومات بشأن حالته إىل أسرته

ا مسؤولون  ويساور البعثة القلق إزاء التصرحيات املشار إليها أعاله، اليت أدىل هب            -١٣٤٤
إسرائيليون شىت، ممن أوضحوا النية لإلبقاء على حصار غزة ريثما يتم اإلفراج عن جلعـاد               

  .وترى البعثة أن هذا يشكِّل عقاباً مجاعياً مفروضاً على سكان قطاع غزة املدنيني. شاليط

  الفرع باء    
  العنف الداخلي

 جانب دوائـر     العنف الداخلي واستهداف التابعني حلركة فتح من       -تاسع عشر   
  األمن اخلاضعة لسيطرة سلطات غزة

تلقت البعثة تقارير وادعاءات تفيد بارتكاب انتهاكات يف غزة على يد دوائـر               -١٣٤٥
وقد استمعت إىل بعض االدعاءات من مـصادرها األصـلية          . األمن يف الفترة قيد التحقيق    

ك الصادرة عن املنظمـات     وحققت فيها من خالل املقارنة بني التقارير اليت تلقتها وبني تل          
  .احمللية والدولية املعنية حبقوق اإلنسان

وعندما فازت محاس بأغلبية املقاعد يف اجمللس التشريعي الفلـسطيين، نـشب              -١٣٤٦
، بني اجلماعات السياسية الفلسطينية املتنافسة مث تـَصاَعد يف          ٢٠٠٦العنف منذ بداية عام     

 دورياً بني قوات األمـن املنتـسبة لكلتـا          وظلت املصادمات املسلحة تندلع   . قطاع غزة 
 ٢٠٠٧يونيه  /اجلماعتني السياسيتني الرئيسيتني فتح ومحاس إىل أن بلغت ذروهتا يف حزيران          

عندما تولت محاس زمام السيطرة على مؤسسات األمن واملؤسـسات املدنيـة للـسلطة              
  .)٦٨٦(غزة الفلسطينية يف قطاع

قوع العمليات العـسكرية اإلسـرائيلية يف   وخالل األشهر الستة السابقة على و   -١٣٤٧
، اسـتمرت   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  - ٢٠٠٨ديسمرب  /غزة، يف الفترة كانون األول    

عملية توثيق التقارير اليت تفيد حباالت وفاة وقعت يف ظروف مشبوهة وحباالت إيذاء على              

__________ 

أفادت منظمات غري حكومية بأن أعضاء قوات األمن واجلماعات املسلحة املنتمية إىل كلتـا اجملمـوعتني      ) ٦٨٦(
 ."ارتكبت إساءات بالغة حلقوق اإلنسان وأظهرت عدم اكتراث صارخ إزاء سالمة الـسكان املـدنيني              "

قتل كال اجلانبني املنافسني املوقوفني واختطفا عدداً كبرياً من أعضاء اجلماعة املنافـسة واختـذوهم                وقد
األرض الفلـسطينية   "انظر  . رهائن من أجل مبادلتهم مع األصدقاء واألقرباء احملتجزين على يد منافسيهم          

  ."...احملتلة تتعرَّض للتمزق 
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ليات الرصد احملليـة  يد دوائر األمن املسؤولة أمام سلطات غزة وكانت تقوم هبذا  التوثيق آ        
  .)٦٨٧(مبا يف ذلك اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان

 تلقت اهليئة املستقلة حلقوق     ٢٠٠٨ديسمرب  /يونيه وكانون األول  /وبني حزيران   -١٣٤٨
 شكوى من مواطنني يّدعون أهنم تعرضوا للتعذيب فيما كانوا رهن االعتقـال  ٤٥اإلنسان  

مت ضـد وزارة الداخليـة والـشرطة        وكل هذه الـشكاوى قُـدِّ     . قيد االستجواب  أو
واالستخبارات العسكرية واملخابرات العامة ودوائر األمن الداخلي التابعـة للـسلطات يف            

  .غزة فضالً عن كتائب القسَّام
 شـكوى   ٢٥٠وخالل الفترة نفسها، تلقت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان حنو            -١٣٤٩

احتجزهتم دون  )  األمن الداخلي والشرطة   أي(من مواطنني، ومفادها أن الوكاالت األمنية       
وبصورة خاصة أفادت اهليئة املـستقلة حلقـوق        . أي احترام لإلجراءات املعمول هبا قانوناً     

اإلنسان بأنه مل تقدم حبق املعتقلني أي أذونات بالقبض صادرة من السلطات املختصة وأن              
وأفـادت  . طلوب بالتفتيش دوائر األمن فتَّشت منازل املدنيني دون احلصول على اإلذن امل         

اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان برفض الزيارات العائلية للمحتجزين وخاصـة يف معتقـل             
وباإلضافة إىل ذلـك،    . السرايا واملشتل ومراكز االستجواب التابعة لوكالة األمن الداخلي       

وطبقـاً  . ونـاً ميثلوا أمام السلطات القضائية يف غضون الفترة املعتمدة قان         فإن احملتجزين مل  
للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان فقد واصلت دوائر األمن كذلك احتجاز مواطنني يف حـني        

  .صدرت أوامر القبض عليهم من جانب سلطة العدالة العسكرية
ويف وقت حترير هذا التقرير، كان كثري من قادة حركة فتح، إضافة إىل حمافظْي                -١٣٥٠

  .تجاز يف مركز املشتل لالعتقال واالستجوابخان يونس وغزة ال يزالون رهن االح
ويف سياق التحقيقات اليت أجرهتا البعثة يف غزة، حصلت على معلومات مـن               -١٣٥١

منظمات دولية وحملية، ومن أفراد يف غزة بشأن العنف املماَرس ضد اخلصوم الـسياسيني              
إلسرائيلية، مبا يف   على أن اهلجمات ا   . على يد دوائر األمن املسؤولة أمام السلطات يف غزة        

انظر (ذلك الضربات اجلوية اليت استهدفت مراكز الشرطة والسجن الرئيسي يف مدينة غزة             
خلقت حالة من الفوضى حبيث أصبح من املستحيل التحقق بصورة مستقلة           ) الفصل السابع 

 هنايـة   ومع ذلك فقرب  . من التقارير األوَّلية املتعلقة باالنتهاكات اليت ارتكبتها دوائر األمن        

__________ 

 مبرسـوم رئاسـي     ١٩٩٣ فلسطينية مستقلة مت إنشاؤها يف عـام         اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان مؤسسة     ) ٦٨٧(
وهذه الوالية ختوِّل هلا السلطة بأن تتعامـل        . وتتمتع بوالية واسعة النطاق طبقاً للقواعد الوطنية والدولية       

مع انتهاكات حقوق اإلنسان وشكاوى التعّسف يف استعمال السلطة املقدَّمة من املـواطنني؛ إضـافة إىل      
يز ورصد حقوق اإلنسان والعمل على دجمها بصورة عامة ضمن التـشريعات واملمارسـات              تعليم وتعز 
وقد أُعجبت البعثة إىل حد كبري بالعمل املمتاز الذي تقوم به املؤسسات سـواء يف غـزة أو                  . الفلسطينية

" اإلنـسان التقارير الشهرية بشأن انتهاكات حقوق      "انظر اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،      . الضفة الغربية 
  .http://www.ichr.ps/etemplate.php?id=12 :، متاح على)٢٠٠٨ديسمرب /يونيه إىل كانون األول/حزيران(
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العمليات العسكرية بدأت املنظمات احمللية حلقوق اإلنسان يف التحقق من تلك االدعاءات،            
مبا يف ذلك ما مت من خالل حتليل املعلومات املستقاة من املستشفيات اليت استقبلت جثامني               

  .أفراد مل يلقوا مصرعهم، فيما يبدو، يف غمار اهلجمات اإلسرائيلية
دت به كل من املنظمات احمللية والدولية املعنية حبقوق اإلنسان، فإن           وطبقاً ملا أفا    -١٣٥٢

 فـرداً مـن   ٣٢ و٢٩أعضاء دوائر األمن إضافة إىل مسلحني غري حمددي اهلوية قتلوا ما بني      
وبـني  . )٦٨٨(فرباير/ شباط ٢٧سكان غزة بني بدايات العمليات العسكرية اإلسرائيلية ويوم         

 من احملتجزين الذين كانوا يف مرفق الـسرايا         ٢٢ إىل   ١٧صفوفهم كان هناك ما يتراوح بني       
ديسمرب مث هربوا يف أعقاب هجوم جوي إسرائيلي ولكنهم         / كانون األول  ٢٨لالحتجاز يوم   

 قتلوا يف غمار ما يبدو بأنه عمليات إعدام متت خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة بل               
  ).انظر الفصل السابع(ية يف املستشفيات إن بعضهم لقي حتفه فيما كان يلتمس املساعدة الطب

لكن ليس كل الذين قُتلوا بعد اهلروب من املعتقل كانوا من التابعني حلركة فـتح              -١٣٥٣
احملتجزين ألسباب سياسية أو املتهمني بالتعاون مع العدو؛ فبعض الذين هربوا كانوا مـدانني              

. )٦٨٩(ل وقد ُحكم عليهم باإلعـدام     جبرائم خطرية ومنها مثالً هتريب املخدرات أو جناية القت        
وبصرف النظر عن النطاق املقصود للهجوم اإلسرائيلي على السجن فقد جتّسد األثر يف خلق              

  .، بعض العناصر يف دوائر األمن)٦٩٠(حالة من الفوضى اليت استغلها، طبقاً لبعض املراقبني احملليني
ات مباشـرة بـشأن     واستمعت البعثة، يف سياق أعماهلا يف غـزة، إىل إفـاد            -١٣٥٤

االنتهاكات اليت وقعت حبق املنتسبني إىل فتح وارُتكبت خالل فترة العمليات العـسكرية             
وكان بعض الشهود الذين قابلتهم البعثة يف حالة نفسية سيئة للغايـة وطلبـوا     . اإلسرائيلية

وقد استجوبت البعثة الشهود ووجدت أهنـم       . عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من االنتقام      
واحلاالت التالية هي من بني هؤالء الذين قدموا تقاريرهم إىل البعثة وهـي             . و مصداقية ذو

  .تستند إىل املعلومات اليت مجعتها البعثة من مصادر خمتلفة
ومن األفراد الذين قتلوا بعد هروهبم من سجن السرايا بعد تعرضه للدمار كان               -١٣٥٥

 اإلسـرائيلية يف   طويلة قبل العمليات العسكرية  أحد منتسيب فتح ممن قبض عليهم واحتجزوا لفترة       

__________ 

التقرير الشهري بشأن حقـوق اإلنـسان       ؛ اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،       ...انظر حتت غطاء احلرب      ) ٦٨٨(
 متـاح   ٢٠٠٩ينـاير   /، كانون الثاين  "يف األرض اخلاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية      واحلريات  

: تقريـر خـاص   "؛ املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،      http://www.ichr.ps/pdfs/eMRV-1-09.pdf: على
 متـاح علـى     ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٣،  "ن يف قطـاع غـزة     الفلسطينية حلقوق اإلنسا   االنتهاكات

http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/Increase_rep.pdf.  
وال بد ألحكام اإلعدام من أن يوافق عليهـا رئـيس           . مل يصدر حكم باإلعدام منذ تويل محاس للسلطة        ) ٦٨٩(

 منذ أن توَّلت محاس مقاليد السيطرة يف إدارة         السلطة الفلسطينية الذي مل يصّدق على أي حكم باإلعدام        
  . بواسطة مفرزة إعدام٢٠٠٥العدالة بغزة ومت تنفيذ آخر حكم رمسي باإلعدام يف عام 

  .٢٠٠٩يونيه /مقابلة البعثة مع ناشط يف اجملتمع املدين، مدينة غزة، حزيران ) ٦٩٠(
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وعلى مدار أسبوعني تقريباً، بذلت أسرته حماوالت عديدة فاشلة لالستعالم عنه لدى            . غزة
وبعد أن استطاعت أخرياً حتديد مكانـه،       . دوائر األمن املختلفة لكي تعرف أماكن تواجده      

ه األمن الداخلي ووجدت أنـه يف       متكَّنت األسرة من زيارته يف مرفق االحتجاز الذي يدير        
املالئمة  ورمبا يكون ذلك على األرجح نتيجة التعذيب وظروف االحتجاز غري         . صحة سيئة 

  .وقيل إنه مل يكن قادراً على التكلُّم حبرية وهو رهن االعتقال
، عندما  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨وكان ال يزال يف سجن السرايا يوم          -١٣٥٦

 خالل قصف جوي إسرائيلي، مث عثر بعد ذلك على جثتـه، وهبـا         تعرض السجن لغارات  
. عالمات على جروح من جّراء طلقات الرصاص، يف مستشفى الشفاء يف مدينـة غـزة              

ويبدو أن املـصادر    . وأبلغت األسرة أنه قُتل رمياً بالرصاص من جانب أشخاص جمهولني         
ه كان قد هرب من مرفق احتجاز       املستقلة اليت تشاورت معها البعثة تشري إىل أن اجملين علي         

السرايا بعد اهلجوم اجلوي وأصيب جبروح يف اهلجوم نفسه أو برصاص موظفي الـسجن              
  .)٦٩١(وهم حياولون منع احملتجزين من الفرار

وقد تلقت البعثة عدداً من التقارير بشأن اعتداءات عنيفة على أفـراد منتـسبني                -١٣٥٧
 قامت جمموعة   )٦٩٣(ويف إحدى احلوادث  . يوهتم قام هبا رجال مسلحون اقتحموا ب      )٦٩٢(لفتح

مث . من األشخاص الذين ادعوا أهنم ضباط شرطة بطرق الباب على مسكن أسرة مبدينة غزة             
 من الرجال الذين ارتـدوا ثيابـاً مدنيـة وكـان            ١٠ إىل   ٧واجهت األسرة مجاعة قوامها     

عـادوه بعـد حـوايل      وقد اقتادوا أحد أفراد األسرة إىل اخلارج وعندما أ        . معظمهم ملثمني 
__________ 

ثاين للغارات اجلوية اليت شـّنتها      ، وهو اليوم ال   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨تأكدت البعثة أنه يف يوم       ) ٦٩١(
ومعظم املـسجونني  .  سجني موجودين رهن االحتجاز يف املرفق٣٠٠ إىل ٢٠٠إسرائيل، كان هناك حنو   

وطبقاً لتقرير صادر عن هيومان رايـتس ووتـش         .  أفرج عنهم يف األيام السابقة     ٧٠٠البالغ عددهم حنو    
 ممن يـدعى بـأهنم      ١١٥قت رهن االحتجاز حنو     أب... فإن السلطات   "ومستند إىل شهادة املسجونني،     

 من مؤيدي فتح احملتجزين عن ُتهم خمتلفة وبعض األشخاص املدانني بتهم            ٧٠متعاونون مع إسرائيل وحنو     
وبعض من تبقى من احملتجزين هربوا يف اليـوم التـايل عنـدما             . جنائية ممن كان حمكوماً عليهم باإلعدام     
ووثَّقـت اللجنـة    . دهتم بعد ذلك وقتلهم على يد رجال ملثمني       قصفت إسرائيل السجن ولكن مت مطار     

 حالة للسجناء اهلاربني الذين أُطلقت عليهم النار وقُتلوا على يد املـسلحني             ٢٠املستقلة حلقوق اإلنسان    
 على األقل مـن     ١٢وهناك  . يناير/ كانون الثاين  ٣١ديسمرب إىل   / كانون األول  ٢٨امللثمني يف الفترة من     

ومن بني التسعة والعشرين الذين قتلـوا       . "التعاون مع العدو  "وا حمتجزين يف السجن بدعوى      الضحايا كان 
ديـسمرب  / كانون األول  ٢٨ أفاد املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يف        ١٧على يد املسلحني، كان هناك      

عد اهلجـوم   فرباير بأهنم كانوا يف هذه الفترة سجناء وحمتجزين مث هربوا من جممع السجن ب             /شباط ٢٧إىل  
 رجالً ُحكم عليهم باملوت لتعاوهنم مع إسرائيل وثالثة حمكومني جبرائم عاديـة             ١٣اإلسرائيلي مبن فيهم    

يف مراسلة بتـاريخ    (وأبلغت سلطات غزة البعثة     ...). احلرب  حتت غطاء    ("وواحد كان بانتظار احملاكمة   
حتت "ائية بقوا يف حمتجزها مث نقلوا        شخصاً فقط متهمني أو مدانني جبرائم جن       ١١أن  ) ٢٠٠٩يوليه  /متوز

  .انظر الفصل الثامن.  إىل شقة سكنية"اإلشراف
  .التواريخ وسائر املعلومات احملدِّدة للهوية ُحذفت من أجل محاية املصادر ) ٦٩٢(
  .٢٠٠٩يونيه /مقابالت البعثة، غزة، حزيران ) ٦٩٣(
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نصف ساعة بدا أنه تعرض لضرب عنيف باألنابيب املعدنية مث توىف متأثراً جبراحة بعد شـهر              
  .)٦٩٤(التاريخ من ذلك
 مـن   ١٢ إىل   ١٠ويف حادثة أخرى أفيدت عنها البعثة، قامت جمموعة قوامها            -١٣٥٨

د علـى العمـل     الرجال امللثمني وكانوا يرتدون األزياء العسكرية باقتحام سكن لفرد تعوَّ         
. حلساب األمن الوقائي يف ظل السلطة الفلسطينية قبل استيالء محاس على مقاليد األمـور             

وعندما حاولت األسرة مقاومة حماوالت اعتقاله شرع الرجال امللثمون يف إطـالق نـريان         
وبعد إطالق النريان هرب الرجـال  .  آخرين ١١عشوائية فقتلوا أحد أفراد األسرة وأصابوا       

وطبقاً للمعلومات املقدَّمة إىل البعثة فعندما ُنقل اجلرحى إىل مستشفى الـشفاء،            . ثموناملل
  .عمد أعضاء دوائر األمن إىل منع املوظفني الطبيني من تقدمي املساعدة

وأحيطت البعثة علماً بأنه رغم خطورة احلادثة فقد كانت واحدة من حوادث              -١٣٥٩
وقد حدث منذ عام    . ة العناصر العاملة مع محاس    عديدة استهدفت فيها هذه األسرة بواسط     

  .سبق أن اخُتطف فرد من تلك األسرة وأُطلقت النريان على ساقيه
وأحيطت البعثة علماً كذلك حبادثة شهدت جمموعة من الرجـال املـسلحني              -١٣٦٠

 وامللثمني الذين اقتحموا بيتاً لواحد من أنصار فتح يف مدينة غزة مث اختطفوه واقتـادوه إىل               
وقيل إنه ترك فاقداً الـوعي      . موقع قريب حيث تعرض للتعذيب وإطالق النريان على ساقه        

أما الشخص نفسه فكان يف السابق      . وقيل بأن هذه احملنة دامت حنو ساعة      . أنقذه جريانه  مث
 قد قبض عليه بواسطة أعضاء دوائر األمن وظل رهني االحتجاز ملدة شهر ونـصف ومل يطلـق                

  . وقَّع تعهداً بعدم االشتراك يف االحتفاالت أو املناسبات السياسية لفتحسراحه إالّ بعد أن
وأحيطت البعثة علماً بأنه يف حادثة أخرى قام ثالثة رجال مسلحني وملـثمني               -١٣٦١

ويرتدون رموز كتائب القسام باقتحام مسكن يف مدينة غزة خيص فرداً من أنـصار فـتح                
وبدأ الرجال يف ضرب كل من يف الداخل مبن         . تحويتلقى راتباً من مؤسسة تسيطر عليها ف      

فيهم طفل وكانوا يصرخون بالسباب وقيل بأن مجيع ذكور العائلة اقتيدوا بعد ذلـك إىل               
اخلارج حيث كان بانتظارهم ملثمون آخرون مث تعرضوا للـضرب بالقـضبان املعدنيـة              

ألسـرة إىل موقـع     وبعد هذا اقتاد الرجال امللثمون واحداً من رجال ا        . وبكعوب البنادق 
وفيما كان يتعرض للضرب قيل إن امللـثمني   . قريب حيث ضربوه مرة أخرى بعنف شديد      

ورداً علـى   . داوموا على إهانته واهتامه بالتعاون مع إسرائيل وأطلقوا عليه وصف اخلـائن           
سؤال من جانب البعثة ذكر أحد الشهود ما يراوده من شعور بأن مثـة تسلـسالً قياديـاً          

وقُبيل االجتماع إىل البعثة كان هذا الفرد       . ت تعمل على أساسه مجاعة امللثمني     واضحاً كان 

__________ 

ات وقعت نتيجة التعـذيب  يف اجملموع، عملت اجلماعات الفلسطينية حلقوق اإلنسان على توثيق تسع وفي     ) ٦٩٤(
؛ حتـت غطـاء     ٢٠٠٩مـارس   /فربايـر وآذار  /يناير، وشباط /الضرب املربح يف غزة يف كانون الثاين       أو

   .... احلرب
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ن منتـسيب   ـر م ـدد آخ ـنفسه قد اسُتدعي بواسطة األمن الداخلي يف غزة فضالً عن ع          
فتح واحتجزوا ألربع ساعات يف مركز اعتقال تابع لألمن الداخلي يف مدينة غـزة قبـل                

  .إطالق سراحهم
وعة من األفراد الذين اتضح أهنم ينتمون إىل األمـن الـداخلي            كذلك فإن جمم    -١٣٦٢

وكانت اجملموعة تتـألف    . اجتاحت مسكن فرد يف مدينة غزة وقاموا بضرب أفراد أسرته         
وقيـل أن اجملـين   . من رجال ملثمني مل يغادروا املكان إالّ بعد أن أطلقوا النريان على ساقه       

ى العالج يف مستشفى الشفاء عن اجلـروح        عليه منعه أعضاء دوائر األمن من احلصول عل       
وكان قد قُبض عليه يف السابق واحتجزه أعضاء دوائـر األمـن، وخـالل              . اليت أصابته 

 )٦٩٥("الـشَّبح "احتجازه قيل إنه تعرَّض ألشكال خمتلفة من التعذيب مبا يف ذلك الضرب و            
جوبوه ومل توجه   وقيل أيضاً إن سجانيه مل يست     . والصدمات الكهربائية، واحلرمان من النوم    

 "اهللا ماله صالت مع حكومة ر    "إليه هتم حمدَّدة، وأخرياً، قرب هناية احتجازه اهتم رمسياً بأن           
وقيل إنه مت اعتقاله مرة أخرى بعد هناية الرتاع على يد أعضاء دوائـر األمـن وتعـرض                  

  .جديد للتعذيب من
 األمن الـداخلي يف     وأبلغت البعثة أيضاً بشأن حالة منتسب آخر لفتح استدعاه          -١٣٦٣

. غزة واحتجزوه على أساس قرينة قدمها فرد آخر من عائلته يتهمه بالتعاون مع إسـرائيل              
وأفيد عن حاالت إيذاء أخرى ارتكبتها دوائر األمن مبا يف ذلك مصادرة املمتلكات مـن               

ـ                يت أُسر املنتمني إىل فتح فضالً عن حاالت أخرى من التعذيب أثناء االحتجاز يف املرافق ال
  .تديرها تلك الدوائر

وأحيطت البعثة علماً بأن حركة الكثري من أعضاء فتح خضعت للتقييد خـالل           -١٣٦٤
العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة، وأن الكثري منهم وضعوا رهن االحتجاز املرتيل يف             

وهناك .  حبقهم يف حالة عدم الرضوخ لألوامر      "إجراءات"فترة مبكرة للغاية، وُهددوا باختاذ      
آالف من احلاالت اليت فرض فيها االحتجاز املرتيل دون اختـاذ أي نـوع مـن أنـواع                  

وقد أفاد عن ذلك منظمات حقوق اإلنسان احملليـة         . اإلجراءات القضائية حسب األصول   
لدى (وبعض األفراد تلقوا أمراً خطياً من الشرطة أو من األمن الداخلي            . خالل تلك الفترة  

أو أمراً شفوياً من أعضاء كتائـب القـسام أو مـن األمـن        ) هذه األوامر البعثة عيِّنة من    
كمـا  . ويف بعض احلاالت، فالذين أصدروا هذه األوامر مل يفصحوا عن أنفسهم         . الداخلي

أحيطت البعثة علماً حبالة فرد فرضوا عليه االحتجاز املرتيل هبذه الطريقة مث قيل إنه قُتل رمياً                
من عندما مت إجالؤه مع سائر أفراد أسرته من بيتـهم بـسبب             بالرصاص على يد دوائر األ    

  .)٦٩٦(وجود القوات املسلحة اإلسرائيلية

__________ 

  .طريقة للتعذيب يربط فيها السجني بقيود صارمة لفترات طويلة ) ٦٩٥(
  .٢٠٠٩يونيه /مقابلة البعثة مع ناشط يف اجملتمع املدين، مدينة غزة، حزيران ) ٦٩٦(
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 كـانون   ٢٧وقد أنكرت سلطات غزة حدوث أي حاالت اعتقال يف غزة بني              -١٣٦٥
 بسبب حالة انعدام األمـن الـيت        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 وذكرت أن عمليات االعتقال مل تتم إالّ بعـد          )٦٩٧(إلسرائيليةخلقتها العمليات العسكرية ا   
ألسباب الوقاية األمنية والسـتعادة     "هذه العمليات ومتت فقط فيما يتصل بأفعال جنائية،         

  ."العام النظام

  االستنتاجات الوقائعية  -ألف   
 مـن   ترى البعثة أن البيانات املقدَّمة إليها فيما يتعلق مبا ارتكب من جتـاوزات              -١٣٦٦

جانب دوائر األمن التابعة لسلطات غزة هلا مصداقيتها وليس لدى البعثة أي سبب للشك               
  .حقيقتها يف

وفيما يتعلق باهلجمات العنيفة اليت تعرَّض هلا األفراد، سواء يف بيوهتم أو بعد أن                -١٣٦٧
اقتيدوا خارج منازهلم، فإن هذا االستنتاج يعززه عدد من العوامل؛ فنمط وجـود رجـال               
مسلحني يرتدون أحياناً الزي الرمسي ويكونون ملثمني ويقتحمون املنازل، منط موصـوف            

كذلك ففي معظم احلاالت مل توجه      . فيما يكاد يكون مجيع احلوادث اليت أبلغت هبا البعثة        
إىل الذين اخُتطفوا من منازهلم أو الذين احتجزوا، على ما قيل، أي هتم تتـصل حبـوادث                 

وعندما كانت توجه ُتهم كانت ترتبط      . دفوا بسبب انتمائهم السياسي   حمددة بل أهنم اسُته   
. دائماً باالشتباه يف مزاولة أنشطة سياسية تتعارض مع املصلحة املتصوَّرة لـسلطات غـزة             

وبعض التقارير تشري أيضاً إىل اتباع قواعد للسيطرة حسب تسلسل هرمي ضمن صـفوف   
وا ينفذون اهلجمات، فضالً عن أن شـهادات        مجاعات الرجال املسلحني امللثمني الذين كان     

الشهود والتقارير اليت قدمتها منظمات حقوق اإلنسان الدولية واحمللية جتمع بينـها أوجـه            
َتماثُل الفتة للنظر، وهي توضِّح أن هذه اهلجمات مل يتم تنفيذها بـشكل عـشوائي بـل            

  .سبني إىل فتح ومؤيديهاشكَّلت جزءاً من منط للعنف املنظَّم املوجَّه أساساً ضد املنت
 كانون  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧وفيما يتعلق باالدعاءات أنه بني        -١٣٦٨
 فرداً يشتبه يف كوهنم متعاونني مع إسرائيل ومت         ٢٠ كان هناك أكثر من      ٢٠٠٩يناير  /الثاين

مة قتلهم أو إصابتهم بعاهات من خالل إطالق النار عليهم يف الساق أو إحلاق جراح جسي              
هبم، ذكرت سلطات غزة أن حتقيقاهتا وجدت أن هذه احلوادث كانت نتيجة خـصومات              

 وباإلضافة إىل   " عن دوافع االنتقام الشخصي    صدرتأو أهنا كانت تصرفات فردية      "عائلية  
املختصة، فتحت حتقيقات يف هـذه      الهتا  ااحلكومة، من خالل وك   "ذلك، فقد ذكرت أن     

إالّ أنه طبقاً للمركـز     . )٦٩٨(ت التهم إىل احملاكم املختصة    احلوادث فور انتهاء احلرب وأحال    
__________ 

  .٢٠٠٩يوليه /بعثة مع سلطات غزة، متوزمراسلة ال ) ٦٩٧(
  .٢٠٠٩يوليه /رّد خطّي من سلطات غزة على البعثة؛ متوز ) ٦٩٨(



A/HRC/12/48 

367 GE.09-15864 

 ذكر ناطق باسم سلطات غزة أن       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢الفلسطيين حلقوق اإلنسان، ففي     
 بني انتهاكات القانون وإجراءات املقاومة الفلـسطينية خـالل   إىل حد كبرياحلكومة متيِّز  "

 يف التعاون مـع االحـتالل       ضالعني كانوا    بعض املتعاونني الذين   ماحلرب فيما يتعلق بإعدا   
ويبدو أن البيان يعبِّر عن تأييد عدد من أعمال العنف اليت حـدثت يف               .)٦٩٩("]اإلسرائيلي[

  .غمار حالة الفوضى اليت خلقتها العمليات العسكرية

  االستنتاجات القانونية  -باء   
متاحاً هلا أن تـصبح  برغم أن سلطات غزة ليس معترفاً هبا دولياً، ومن مث فليس         -١٣٦٩

طرفاً يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، إالّ أن سلطات غزة تتحمل التزامـاً بـاحترام               
وإنفاذ محاية حقوق اإلنسان لشعب غزة بقدر ما أهنا متارس سيطرة فّعالـة علـى األرض،     

  ).انظر الفصل الرابع ()٧٠٠(ويشمل ذلك إنفاذ القانون وإقامة العدل
ـ          وقبل أن ت    -١٣٧٠  /رانـتوىل محاس مقاليد السيطرة الكاملة على قطاع غزة يف حزي
، كان زعماؤها قد أشاروا صراحة إىل أهنم سوف حيترمون املعايري الدوليـة             ٢٠٠٧يونيه  

، ذكرت سلطات غزة رمسياً للبعثة أهنا تتقّبـل        ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . )٧٠١(حلقوق اإلنسان 
ألساسية، مبا يف ذلك تلك املنصوص عليهـا يف         االلتزام باحترام حقوق اإلنسان واحلريات ا     

ن إ"اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف القانون األساسي الفلسطيين، وأضـافت تقـول             
 وأهنا تـصغي إىل  ،احلكومة على اتصال دائم مع الصليب األمحر ومنظمات حقوق اإلنسان   

__________ 

طاهر النونو، ناطق باسم سلطات غزة، حضر املؤمتر الصحفي مع إيهاب الغصني النـاطق باسـم وزارة                  ) ٦٩٩(
  ."...تقرير خاص "انظر . الداخلية وإسالم شهوان، ناطق باسم الشرطة الفلسطينية يف غزة

لى سبيل املثال، يف تقريرهم املشَترك بشأن لبنان وإسرائيل، خلصت جمموعة من أربعة مقررين خاصـني          ع ) ٧٠٠(
ن يصبح طرفاً يف هـذه      ، ال ميكن أ   جهة من غري الدول   ب اهللا، وهو    زبرغم أن ح  "حلقوق اإلنسان إىل أنه     

ب عنها أوالً يف اإلعالن العاملي      املعاهدات حلقوق اإلنسان، إالّ أنه يظل موضعاً ملطالبة اجملتمع الدويل املعر          
ومـن املالئـم    [...] حلقوق اإلنسان بأن حيترم كل جهاز من أجهزة اجملتمع حقوق اإلنسان ويعّززهـا              

واجملدي بشكل خاص دعوة مجاعة مسلحة إىل احترام معايري حقوق اإلنسان عنـدما متـارس سـيطرة                 
، الفقـرة   E/HRC/2/7(. "لتعرُّف عليـه  ملموسة على األرض والسكان ويكون هلا هيكل سياسي ميكن ا         

، لالطالع على نظرة عامة مـوجزة بـشأن األحـداث ذات            ٩-٤، الفقرات   A/HRC/6/76انظر  ). ١٩
 ,Andrew Claphamانظر أيضاً(الصلة اليت أفضت إىل امتالك محاس مقاليد السيطرة الكاملة يف قطاع غزة 

Human Rights Obligations of Non-State Actor.) ٢٠٠٦سفورد، مطبعة جامعـة أكـسفورد،   أك( ،
  .٧الفصل 

  .A/HRC/8/17انظر  ) ٧٠١(
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ؤسسات املـذكورة أن     بوسع امل  اإلمكان، وأن مالحظاهتا وتأخذ يف االعتبار توصياهتا قدر       
  .)٧٠٢("ذلك تشهد على
على أنه من واقع احلقائق اليت تأكدت منها البعثة، فهي جتد أن اإلجراءات اليت                -١٣٧١

اختذها أعضاء دوائر األمن على النحو املوضح أعاله تشكّل انتهاكات خطـرية حلقـوق              
ن األساسـي   اإلنسان، وال تتسق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان وال مـع القـانو             

وبصورة خاصة، ففيما يتصل باإلعالن العاملي، الذي أصبح جزءاً من القـانون            . الفلسطيين
 فيما يتصل حبق كل فرد يف احلياة واحلريـة ويف           ٣العريف الدويل، فهي متثّل انتهاكاً للمادة       

قاسية  فيما يتعلق باحلرية من التعذيب واملعاملة أو العقوبة ال         ٥األمان على شخصه؛ وللمادة     
 اليت تقضي بأن ال جيوز اعتقال أي إنـسان أو           ٩أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة؛ واملادة       

 فيما يتصل باحلق يف إجراءات قـضائية عادلـة          ١١ و ١٠حجزه أو نفيه تعسُّفاً، واملادتني      
ناق  فيما يتعلق باحلق يف حرية الرأي والتعبري مبا يف ذلك حرية اعت            ١٩ وغري متحيِّزة واملادة  

  .تدخُّل اآلراء دون
وحتيط البعثة علماً بالبيان الصادر عن سلطات غزة بفتح حتقيقـات جنائيـة يف      -١٣٧٢

 كـانون   ١٨ و ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٨بعض حوادث القتل اليت حدثت بني       
 فـإن هـذه   - طبقاً لسلطات غـزة  -ومع ذلك يساورها القلق بأنه   . ٢٠٠٩يناير  /الثاين

 فقط باخلصومات العائلية أو بالتصرفات الفردية املنطلقة يف دوافعها مـن            التحقيقات تتعلق 
تالحظ البعثة، مع القلق، أنه وقت وضع هذا التقرير مل يتيسر الـرد              كما. الثأر الشخصي 

على النداءات املوّجهة من جانب منظمات حقوق اإلنسان الدولية واحمللية إىل سلطات غزة             
 االّدعاءات بشأن ما ارُتِكب من انتهاكات، وتقدمي اجلنـاة          بإجراء حتقيقات جادة يف مجيع    

إىل العدالة، ونشر مجيع نتائج التحقيقات؛ رغم أن عدم إجراء حتقيقات ذات مـصداقية يف               
هذه االّدعاءات، ومن مث حتميل مرتكبيها املسؤولية، من شأنه أن حيرم اجملين عليهم من ُسُبل               

  .افة اإلفالت من العقابيشّجع على ثق الوصول إىل العدالة بل

  الضفة الغربية مبا يف ذلك القدس الشرقية    
على حنو ما سبق إيضاحه يف الفصل األول، تعتقد البعثة أن اإلشارة يف واليتها                -١٣٧٣

 العمليات العسكرية يف غزة اقتضت منـها أن تتجـاوز           "يف سياق "إىل انتهاكات ارُتكبت    
ا، كي ترى أن االنتـهاكات الداخلـة ضـمن          االنتهاكات اليت حدثت يف غزة وما حوهل      

واليتها من ناحية الزمن واألهداف والغايات تشمل تلك املرتبطة بالعمليات العـسكرية يف            
 فيمـا تـشمل القيـود       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  - ٢٠٠٨ديسمرب  /الفترة كانون األول  

__________ 

مسحت سلطات غزة للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان بالعمل بغري انقطاع وبالتعامل بصورة منتظمـة مـع                 ) ٧٠٢(
  .الشكاوى اليت تقدمها إليها
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وإجـراءات  املفروضة على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املتـصلة باسـتراتيجيات           
  .إسرائيل يف سياق عملياهتا العسكرية

 ويف. وترتبط التطّورات اليت شهدهتا غزة والضفة الغربية ارتباطاً وثيقاً فيما بينها            -١٣٧٤
رأي البعثة، يقتضي األمر حتليالً للجانبني وصوالً إىل فهم مستنري للقضايا الداخلة ضـمن              

. عن األحداث يف غزة نتائج يف الضفة الغربية       فمن ناحية ينجم    . والية البعثة واإلفادة عنها   
ومن الناحية األخرى فإن املشاكل السابق وجودها يف الضفة الغربيـة تفاقمـت بفعـل               

  .العمليات العسكرية يف غزة
ويف تدارسها ألحوال الضفة الغربية فيما يتـصل بـاإلجراءات الـيت اختـذهتا         -١٣٧٥

اسية من حيث صلتها بالعمليات العـسكرية       إسرائيل، ركَّزت البعثة على أربعة جوانب أس      
الزيادة احلادة يف استعمال القوة من جانب قوات األمن اإلسرائيلية          ) أ: (اإلسرائيلية يف غزة  

تضييق وترسيخ نظام قيـود التنقُّـل       ) ب(مبا يف ذلك القوات العسكرية يف الضفة الغربية؛         
يما الزيادة يف عـدد األطفـال       مسألة احملتجزين الفلسطينيني وال س     )ج(وُسبل الدخول؛   

ما شهدته غزة يف الوقت نفسه من اعتقـال         ) د(املعتقلني خالل وبعد العمليات العسكرية؛      
وفيما تناقَش يف الفصل التاسـع عـشر        . )٧٠٣(أعضاء محاس يف اجمللس التشريعي الفلسطيين     

بـسلوك  معاملة سلطات غزة للذين يعارضون سياساهتا، فإن القضايا املماثلة فيما يتـصل             
ويرد يف الفـصول ذات     . السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية استدعت  التحقيق بدورها        

  . الصلة عرض مسهب للصالت مع العملية اإلسرائيلية يف غزة

  املنهجية    
من نتائج رفض إسرائيل التعاون مع البعثة ما متثَّل يف عدم قدرة البعثـة علـى                  -١٣٧٦

مـع  . يما أُدعي من ارتكابه من انتهاكات للقانون الـدويل        زيارة الضفة الغربية للتحقيق ف    
ذلك، تلقت البعثة عدداً كبرياً من التقارير الشفوية والتحريرية وغري ذلك من املـواد ذات               

. الصلة من منظمات ومؤسسات حقوق اإلنـسان الدوليـة والفلـسطينية واإلسـرائيلية            
منظمات حقوق اإلنـسان، ومـع      وباإلضافة إىل ذلك اجتمعت البعثة إىل ممثلي عدد من          

مث دعـت   ) انظر املرفق (أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين وغريهم من قادة اجملتمع املدين          
اخلرباء والشهود واجملين عليهم للمشاركة يف جلسات االستماع العلنية املعقودة يف جنيـف             

لشهود املتضررين  كما أجرت البعثة مقابالت هاتفية مع األفراد وا       . يوليه/ متوز ٧ و ٦يومي  
  .واستعرضت مواد الفيديو واملواد الفوتوغرافية ذات الصلة

__________ 

 إىل  ٢٠٠٨مرب  ديـس /مسألة الغزاويني احملتجزين بواسطة إسرائيل خالل وبعد العمليات من كانون األول           ) ٧٠٣(
  . ترد مناقشتها يف الفصل اخلامس عشر٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
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ونظراً لعدم القدرة على الوصول إىل الضفة الغربية، فإن الفـصول الـواردة يف              -١٣٧٧
  .الفرع أدناه تعتمد على معلومات ثانوية إىل حد كبري بأكثر من الفروع السابقة

ين استمعت إليهم فيما يتعلق باحلالة يف الـضفة  وقد اتضح للبعثة أن الشهود الذ      -١٣٧٨
كما أن البعثة تشعر باالرتياح ألن التقارير الـيت  . الغربية هلم مصداقيتهم وميكن الوثوق هبم    

  .استعرضتها وتشري إليها تتسم باملصداقية أيضاً إذ تستند إىل اتباع منهجيات سليمة
 حكومة إسرائيل تلتمس معلومات     كما كتبت البعثة إىل السلطة الفلسطينية وإىل        -١٣٧٩

وتطلب إيضاح املواقف الرمسية بشأن أمور شىت منها املسائل اليت مت التطرق إليها يف هـذا                
أمـا  . وقد روعيت يف هذا الفصل املعلومات اليت تلقتها من الـسلطة الفلـسطينية     . الفرع

  .حكومة إسرائيل فلم تستجب لطلبات البعثة
ا املتصلة باملعتقلني الفلسطينيني وحبريـة احلركـة وُسـبل          ونظراً لتعقيد القضاي    -١٣٨٠

الوصول، فإن الفصول املتعلقة هبذه القضايا تشمل مقدمة تفـسريية وتطـرح احملـدِّدات              
  .الوقائعية للمشاكل ذات الصلة وتفسر بعض املصطلحات واملفاهيم األساسية

 ةـاألمن اإلسرائيلي معاملة الفلسطينيني يف الضفة الغربية من جانب قوات           -عشرون 
  مبا يف ذلك استعمال القوة املفرطة أو الفتَّاكة أثناء املظاهرات

تشري املعلومات اليت مجعتها البعثة إىل منط مستمر من إساءة املعاملة واسـتعمال               -١٣٨١
القوة من جانب قوات األمن اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني يف الضفة الغربية مبا فيها القدس              

يفاد عن سوء املعاملة وعن مستويات منخفضة من استعمال القوة بوصفه أمـراً             و. الشرقية
 اجلـيش (شائعاً يف املواجهات عند نقاط التفتيش بني الفلسطينيني وقوات األمن اإلسرائيلية        

 فيما مت استعمال القوة بدرجة أكرب وأحياناً بصورة مهلكـة   )٧٠٤()والشرطة وشرطة احلدود  
ويف إطار الوجـود الكثيـف      . ت وعمليات التفتيش واالعتقال   خالل التظاهرات واملدامها  

للقوات العسكرية اإلسرائيلية املسلحة يف كل أحناء الضفة الغربية تتوافر دائمـاً إمكانيـة              
فإن استعمال القوة يشكِّل جزءاً مـن نظـام         "وعلى حنو ما أفاد به شاهد للبعثة،        . للعنف

ال ميكن تعزيزه إالّ من     على حنو   أساسي  عنصر  هي  اخلوف  إشاعة   حيث   ،سيطرة االحتالل 
  .)٧٠٥("خالل التهديد الدائم واملمارسة الدورية ألعمال العنف

__________ 

 www.btselem.org/english/beating_and_abuse/index.asp" حــاالت الــضرب واإليــذاء"بتــسيليم  ) ٧٠٤(
  .باستخدام متعاقدين خاصني يف نقاط التفتيش، انظر الفصل احلادي والعشرين

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣ فلسطني، -مقابلة للبعثة مع قسم الدفاع عن األطفال الدويل  ) ٧٠٥(
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وال يأيت العنف املوجَّه ضد الفلسطينيني يف الضفة الغربية من جانـب قـوات                -١٣٨٢
األمن فقط؛ فالعمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة بدأت عندما كانت الـضفة الغربيـة              

  .)٧٠٦( من أسوأ أعمال عنف املستوطنني على مدار سنوات عديدةتشهد بعضاً
وقد أحيطت البعثة علماً من جانب الشهود واخلرباء مبا طرأ من زيادة حادة يف                -١٣٨٣

استعمال القوة على يد قوات األمن اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني يف الضفة الغربية منذ بداية              
قُتل عدد من املتظاهرين احملتّجني وأصيب عدد آخر        وقد  . )٧٠٧(العمليات اإلسرائيلية يف غزة   

على يد القوات اإلسرائيلية خالل املظاهرات الفلسطينية الـيت أعقبـت بـدء العمليـات       
تواصلت درجة العنف املستخَدم يف الضفة الغربيـة خـالل           كما .)٧٠٨(العسكرية يف غزة  

علومات التقارير الواردة   وتؤكّد هذه امل  . )٧٠٩(يناير/كانون الثاين  ١٨العمليات يف غزة منذ     
  .)٧١٠(احلكومية من املنظمات غري

العنف املرتكب على يد املستوطنني يف الضفة الغربية يف الفترة السابقة على العمليـات                -ألف   
  العسكرية اإلسرائيلية يف غزة

، أثار املستوطنون اإلسرائيليون شـغباً يف       ٢٠٠٨ديسمرب  / يف أوائل كانون األول    - ١٣٨٤
وبرغم أن إسـرائيل،    . ليل وارتكبوا أعمال عنف ضد السكان احملليني الفلسطينيني       مدينة اخل 

__________ 

عنف املستوطنني اإلسرائيليني ضد املـدنيني      : بغري محاية " :احملور اخلاص ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      ) ٧٠٦(
أغـسطس  / آب ٥(ويف رّدهـا علـى البعثـة        . ٢٠٠٨ديسمرب  /، كانون األول  "لسطينيني وممتلكاهتم الف

 من أعمال العنف اليت ارتكبها املستوطنون حبق املـدنيني          ٥٨، أفادت السلطة الفلسطينية بوقوع      )٢٠٠٩
 مقابل متوسـط    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ٢٠٠٨نوفمرب  /اين تشرين الث  ١٦الفلسطينيني من   

  .من احلوادث املفاد عنها يف السنة حىت تارخيه ٢٦شهري بلغ 
 "إىل ما يبدو وكأنـه قَتـل َعمـد        "أفادت مؤسسة احلق غري احلكومية عن حالة تثري قلقاً خاصاً بالنسبة             ) ٧٠٧(

 وطبقاً للعاملني الطبيني الذين طُِلب منهم تـسلًّم         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٧لـُمزارع من اخلليل يوم     
جثمانه من اجلنود اإلسرائيليني الذين كانوا حيتجزونه، بدا أن املُزارع تعرَّض إلطالق النار عمداً يف البطن                

اجلنود اإلسرائيليون يقتلـون مزارعـاً   :  باالحتالل يف الضفة الغربية   بشعةرة  تذِك"انظر  . حني كان جالساً  
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٧نشرة احلق الصحفية، . "نيا يف اخلليلفلسطي

انظـر أيـضاً    ).  حاالت وفاة سجلتها املؤسسة    ٦ (٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢مقابلة البعثة مع مؤسسة احلق؛       ) ٧٠٨(
تقارير محاية املدنيني األسبوعية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عن الفتـرة ذات الـصلة؛                

 ٢٧ إصابة من جّراء إطالق النار من        ٣٠ تلقتها البعثة من السلطة الفلسطينية وأفادت بوقوع         الرسالة اليت 
؛ البيانات اليت أدىل هبا حممـد سـرور         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

الـصحفية   ونشرة بتسيليم ٢٠٠٩يوليه / متوز٦وجوناتان بوالك يف جلسات االستماع العلنية يف جنيف،     
مطلوب حترمي الذخرية احلّية يف الظروف اليت ال تنطوي علـى هتديـد     " ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٨بتاريخ  

  ."للحياة يف الضفة الغربية
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢ واحلق يف ٢٠٠٩يوليه / متوز٣مقابالت البعثة مع بتسيليم يف  ) ٧٠٩(
حلاالت اخلطرية بصورة خاصة مبـا يف  أفادت بتسيليم بزيادة يف عدد حاالت الضرب، وأحالت إىل بعض ا  ) ٧١٠(

شـرطة  ". ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١١ذلك حالة راعية غنم ُمِسّنة كُِسر ذراعها على يد شرطة احلدود يف             
  .“٢٠٠٩مارس /دير العسل الفوقا، آذار"، "احلدود تكسر ذراع حليمة الشوامرة قرب احلاجز الفاصل
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بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، تتحمل املسؤولية عن احلفاظ على األمن والـسالمة يف             
ويـشكّل  . )٧١٢( فإن الشرطة اإلسرائيلية مل تتدخل حلماية الفلـسطينيني        )٧١١(األرض احملتلة 

 ملستوطنني حدثاً متكرراً يستهدف أساساً املدنيني الفلسطينيني وممتلكـاهتم        العنف املرتكب على يد ا    
وطبقاً ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،     . )٧١٣(وإن كان يستهدف أحياناً اجلنود اإلسرائيليني     

مثة سبب جذري للظاهرة يتمثَّل يف سياسة إسرائيل اليت مضى عليها عقد مـن الـزمن يف                 "
يـتم تعريفـه    هو ما   طنيها يف داخل األرض الفلسطينية احملتلة و      تيسري وتشجيع استيطان موا   
 وتعـزو   )٧١٤("حمظورة مبوجب القانون اإلنساين الـدويل     سياسة  بوصفه نقالً للسكان وهي     

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تلك الزيادة يف عنف املستوطنني إىل حركة االستيطان اليت باتـت              
  .)٧١٥(٢٠٠٥أغسطس /ك االرتباط مع غزة يف آبتتسم بطابع راديكايل متزايد بعد عملية ف

 كانون  ٤ فقد اندلعت أعمال الشغب يف اخلليل يوم         )٧١٦( ملصادر خمتلفة،  وطبقاً  -١٣٨٥
 بعد أن قامت قوات األمـن اإلسـرائيلية بـإجالء املـستوطنني             ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 األمم املتحـدة  وأفادت مصادر. اإلسرائيليني من مرتل أسرة الرجيب يف مدينة اخلليل القدمية     
__________ 

 نتيجـة   "٢ خ"القدمية من اخلليل املعـروف بأنـه        ال ُيسمح للشرطة الفلسطينية بأن تدخل جزء املدينة          ) ٧١١(
وفيما يتـصل باحلالـة     . ١٩٩٧يناير  /الربوتوكول املتعلق بإعادة االنتشار يف اخلليل واملؤرخ كانون الثاين        

  ./www.btselem.org/English/Hebronالعامة يف اخلليل انظر 
تدعو مؤسسة احلق إىل اختاذ تدابري فورية لوقف عنف املستوطنني يف اخلليل ويف مجيـع أحنـاء األرض                  " ) ٧١٢(

 ويف ردها علـى     .٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٥ احلق بتاريخ    مؤسسة، نشرة عاجلة    "الفلسطينية احملتلة 
 ٢٠٠٨مـايو   / أيار ١٩ يف الفترة من     شّنها املستوطنون  هجوماً   ٣٣٥البعثة أفادت السلطة الفلسطينية عن      

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٧إىل 
 حادثة عنف على يد املـستوطنني أّدت إىل         ٢٩٠، سجَّل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية       ٢٠٠٨يف عام    ) ٧١٣(

ومعظم احلوادث املفاد عنها مشلت     . ة كبرية على السنوات السابقة     حالة وفاة بني الفلسطينيني بزياد     ١٣١
وال سـيما يف    ) األطفال والنساء واملـسنني   (جمموعات من املستوطنني الذين يهامجون أهدافاً مستضعفة        

 أطلقت بتسيليم مـشروعاً لتوزيـع كـامريات         ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين  . منطقيت اخلليل ونابلس  
ويهدف املـشروع إىل تزويـد      . ن طريق الفيديو يركز على األرض الفلسطينية احملتلة       التصوير واإلعالم ع  

مناطق اشتداد الرتاع بكامريات الفيديو من أجل اسـترعاء اهتمـام اجلمهـور             الفلسطينيني املقيمني يف    "
ـ                 وق اإلسرائيلي واجلمهور الدويل إىل واقع حياهتم حتت نري االحتالل وكشف االنتهاكات املرتكبـة ضـد حق

 وقد نتج عن مشروع بتسيليم شرائط سجَّلت هـذه النوعيـات مـن              " والتماس االنتصاف هلم   اإلنسان
  .٢٠٠٨يونيه /اهلجمات وعمَّمتها ومنها اهلجوم الذي شنه املستوطنون على الرعاة يف سوسيا، يف حزيران

 ضـد   ني اإلسـرائيلي  عنف املستوطنني : بال محاية ": حمور التركيز اخلاص ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية       ) ٧١٤(
  .٢٠٠٨ديسمرب /، كانون األول"املدنيني الفلسطينيني وممتلكاهتم

، تقرير جمموعة األزمـات الدوليـة للـشرق         "اليمني الديين يف إسرائيل وقضية املستوطنات     "انظر أيضاً    ) ٧١٥(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٠ - ٨٩األوسط رقم 

إسرائيل تتوقع  "ملؤقت، اخلليل، نشرة صحفية؛     ، الوجود الدويل ا   "عنف املستوطنني بعد إخالء مرتل حمتل     " ) ٧١٦(
إصـابة  " و ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٥،  هاآرتس،  "عنف املستوطنني عشية إخالء مرتل يف اخلليل      

 كـانون   ٤، شبكة أخبار معاً،     " املستوطنني من مرتل اخلليل    خيلىالعشرات بينما كان اجليش اإلسرائيلي      
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول
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أنه حدثت أوالً مصادمات بني املستوطنني وقوات األمن اإلسرائيلية فسببت إصـابات يف             
 فقد ألقـت مجاعـات      .تواصلت أعمال العنف يف مدينة اخلليل     "وبعد ذلك   . كال اجلانبني 

املستوطنني احلجارة على املنازل الفلسطينية وأشعلت الـنريان يف العربـات ويف احلقـول              
كما حاول املـستوطنون دخـول منـازل        .  والبيوت ويف حمتويات مسجد واحد     الزراعية

ويف إحدى احلوادث أطلق مستوطن إسرائيلي هو زييف بـرودي           )٧١٧("الفلسطينيني بالقوة 
 من أفراد أسرة املطرية وقد صوِّرت هذه احلادثة ومتت إذاعتها يف وسـائل              ٣النار فأصاب   
  .)٧١٨(اإلعالم الدولية

 وأفادت املستشفيات الفلسطينية    )٧١٩(ات العنف على مدار أيام    وتواصلت موج   -١٣٨٦
  .)٧٢٠( إصابة خالل الفترة مبا يف ذلك مخسة جروح بسب طلقات الرصاص١٧بوجود 

استعمال القوة ضد املظاهرات التضامنية مع غزة اليت شهدهتا الـضفة الغربيـة خـالل                   
  العمليات اإلسرائيلية يف غزة

ى استعمال القوة من جانب قوات األمن اإلسـرائيلية  وطرأت زيادة ملموسة عل   -١٣٨٧
. خالل املظاهرات اليت وقعت يف الضفة الغربية بعد بدء العمليـات اإلسـرائيلية يف غـزة               

وكانت درجة القوة املستعملة ضد االحتجاجات خالل السنوات السابقة قـد ارتفعـت             
  دار العنصري يف مواقـع    بالفعل، مبا يف ذلك ما شهدته االحتجاجات اليت ُنظِّمت ضد اجل          

  

__________ 

عنف املستوطنني اإلسرائيليني ضـد املـدنيني       : بال محاية ": ب تنسيق الشؤون اإلنسانية   احملور اخلاص ملكت   ) ٧١٧(
  .٢٠٠٨ديسمرب /، كانون األول"الفلسطينيني وممتلكاهتم

مون املستوطنون الذين مت تصويرهم وهم يطلقون النـار علـى الفلـسطينيني يـسلِّ             "على سبيل املثال،     ) ٧١٨(
وقد مت يف هناية املطاف اإلفراج عـن املـستوطن          . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٧،  هاآرتس،  "أنفسهم

  .دون أن توجه إليه هتمة أو ترفع عليه دعوى
سرعان ما انتشر عنف املستوطنني إىل املناطق األخـرى بالـضفة   "طبقاً ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،       ) ٧١٩(

 أكثر من إثين عشرة     حيث ألقت مجاعات املستوطنني احلجارة على املركبات الفلسطينية يف        (...) الغربية  
 موقعاً يف يوم اإلخالء، وهامجوا اجملتمعات احمللية الفلسطينية وأشعلوا النريان يف املمتلكات واألراضـي الفلـسطينية               

كتـب  مل، احملـور اخلـاص   "وقطعوا أشجار الزيتون ومزقوا إطارات السيارات وهنبوا املمتلكات األخرى        
 كـانون   ،" املستوطنني اإلسرائيليني ضد املدنيني الفلسطينيني وممتلكاهتم      عنف: بال محاية ": تنسيق الشؤون اإلنسانية  

تشرين املعلومات البديلة عن     ؛ انظر أيضاً تقرير عنف املستوطنني الصادر عن مركز        ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
-www.alternativenews.org/publications/164-settler متاح علـى     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  /الثاين

violence-reports/1829-settler-violence-report-november-december-2008-html ــاآرتس : وهـــــــ
www.haaretz.com/hasen/spages/1043794.html .  

 ٤،  هاآرتس،  "وطننيجيش الدفاع اإلسرائيلي يعلن منطقة اخلليل منطقة عسكرية مغلقة بعد شغب املست           " ) ٧٢٠(
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
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والقرى اليت تقوم فيهـا املظـاهرات بـصورة     . )٧٢١(مثل جايوس واملعصرة وبعلني ونعلني    
فقدت بالفعل أو أهنا معرَّضة ألن تفقد كثرياً من أراضيها حلساب املستوطنات             منتظمة إما 

  .اإلسرائيلية واجلدار العنصري
بضة باحليـاة مـا لبثـت أن        وقد نشأت حركة مقاومة غري عنيفة وشعبية ونا         -١٣٨٨

ولكن استخدمت تكتيكات وأسلحة    . اجتذبت تأييداً من الناشطني اإلسرائيليني والدوليني     
 ممـا أّدى إىل     )٧٢٢(جديدة من جانب قوات األمن اإلسرائيلية هبدف قمع احلركة الـشعبية          

فعلى سبيل املثال قتلت شرطة احلـدود اإلسـرائيلية يف شـهر            . وقوع وفيات وإصابات  
 ويوسـف  )٧٢٣( سـنوات ١٠ طفلني مها أمحد موسى البالغ من العمـر   ٢٠٠٨يوليه  /متوز

  .)٧٢٤(سنة وكالمها تلقى رصاصة يف رأسه ١٧عمرية البالغ من العمر 
وكذلك فمن األسباب الداعية النشغال البعثة ما تردد من ادعـاءات أخـرى               -١٣٨٩

ويف جلـسة   . اإلسرائيليةباستعمال القوة الفّتاكة يف غري ما ضرورة من جانب قوات األمن            
، وصف شاهدان مها حممد سرور      ٢٠٠٩يوليه يف جنيف    / متوز ٦االستماع املعقودة بتاريخ    

، الـيت   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨وجوناثان بوالك عمليات إطالق الرصاص يوم       
أّدت إىل مصرع شابني من قرية نعلني خالل مظاهرة نظمت احتجاجاً علـى العمليـات               

__________ 

  تقريـر  "القمع اإلسرائيلي للحركة الشعبية ضد جدار الضم العنصري       : مرفوضةالقمع مسموح واملقاومة    " ) ٧٢١(
 ١١  فرداً مبن يف ذلـك  ١٩لالطالع على قائمة تضم     . ٢٠٠٩يوليه  /مؤسسة الضمري ووقف اجلدار، متوز    

، انظــر ٢٠٠٩يوليــه /عاديــة للجــدار حــىت متــوزطفــالً لقــوا مــصرعهم يف التظــاهرات امل
http://palsolidarity.org/2009/06/7647.  

  .http://stopthewall.org/factsheets/1669.shtmlانظر صحيفة وقائع نعلني على  ) ٧٢٢(
أمحـد  "طبقاً ملا أفادت به احلق . يف نعلني) ١٠(مقتل أمحد حسام يوسف موسى : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٩ ) ٧٢٣(

وشاهد عضو يف شرطة احلـدود      .  يف مزرعة زيتون   أحسام موسى، وهو طفل يف العاشرة من عمره اختب        
اصة حّية من مـسافة     اإلسرائيلية أمحد موسى فغادر سيارة شرطة احلدود وصّوب بندقيته وأطلق منها رص           

وفيما حاول إثنـان مـن      . متراً فاخترقت الرصاصة جبهة أمحد موسى وخرجت من خلف مججمته          ٥٠
منظمي املظاهرة ْحمل أمحد موسى إىل مكان أمني تعرَّضا لنريان شرطة احلدود ولكنهما جنحا يف محـل                 

لألطفال الفلسطينيني يف نعلـني     جتاهل حق احلياة    "،  "الطفل إىل مكان أمني وكان قد فارق احلياة بالفعل        
 ٧احلـق،   ملؤسـسة   ، نـشرة صـحفية      "مع استمرار سياسة إسرائيل يف قتل املدنيني عن سبق إصـرار          

  .٢٠٠٨أغسطس /آب
جتاهل حق احلياة لألطفال الفلسطينيني يف نعلني مع استمرار سياسة إسرائيل يف قتل املدنيني عـن سـبق         " ) ٧٢٤(

القمع مـسموح واملقاومـة     "انظر أيضاً   . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٧ احلق،   ملؤسسة، نشرة صحفية    "إصرار
، تقرير مؤسسة الضمري    "القمع الذي تقوم به إسرائيل للحركة الشعبية ضد جدار الضم العنصري          : ممنوعة

ولتوضيح استخدام أسلحة غري اعتيادية هتدف، كما يذكر التقريـر،          . ٢٠٠٩يوليه  /وأوقفوا اجلدار، متوز  
لـثالث  )  سـنة ٢٦( تعرَّض إبراهيم بورنات     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣، ففي   إىل اإلصابة بعاهة مستدمية   

وطبقـاً  . طلقات أُطلقت عليه يف الفخذ بينما كان يشارك يف املظاهرة األسبوعية املعادية للجدار يف نعلني           
ب ويذكر التقرير أيضاً أنه يف القرى األربع املذكورة، أصـي         . الطيب فقد أصابته رصاصة انفجارية     لتقريره
  . فرداً بينما قُتل يف التظاهرات االحتجاجية ستة أفراد١ ٥٦٦
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ـ  ـة ف ـه بطلق ـوقد أصيب السيد سرور نفس    . غزةالعسكرية يف    ـ  ـي ساق الل ـه خ
  .)٧٢٥(املظاهرة ذاهتا

يوليه ذكر السيد سرور أنه نتيجة      / متوز ٦ويف جلسة االستماع املعقودة بتاريخ        -١٣٩٠
هذه احلرب، أراد كثري من األفراد يف مجيع أحناء الضفة الغربية وأيـضاً يف قريتـه نعلـني                  

وقد مشلت املظاهرة مشاركة مهمة مـن       . تضامنهم مع شعب غزة   يتظاهروا ليعربوا عن     أن
 .جانب أفراد من حركات التضامن املختلفة من إسرائيل وكذلك مـن اجملتمـع الـدويل              

 املواجهة مع اجلنود وشرطة احلدود وكان       عاشاه خالل تكلَّم الشاهدان عن اجلو الذي       قدو
  : وذكر السيد بوالك.غزة عمليات اليت سبقتخمتلفاً بصورة متمايزة عن احلالة 

إن جو احلادثة خالل وبعد بدء احلرب كان بصورة عامة يتمثَّل يف إلغـاء                
مجيع قواعد الضوابط والتوازنات، إذ كان اجلنود يتفوهون بعبـارات تتعلـق            

من العار أننـا    "بصورة خاصة باحلرب يف غزة ومنها قوهلم على سبيل التهكم           
أجواء من التحمس للمجاهبة على حنو مـا         والحت   "لسنا يف غزة لنقتل العرب    

كما أن سلوك اجلنود تصاعد بصورة      . أوضحته كمية الذخرية احلية املستخدمة    
  .هائلة وليس معىن هذا أن سلوك اجليش يف املاضي كان لطيفا

وطبقاً ملا ذكره الشهود، فقد انتهت املظاهرة الرئيسية عندما استخَدم اجلـيش              -١٣٩١
وبعـدها تـوايل    . املسيل للدموع والقنابل الصاعقة لتفريق احلـشد      وشرطة احلدود الغاز    

أّمـا  . تسلسل األحداث على صدور القرية وعلى مسافة كبرية من موقع إنـشاء اجلـدار             
الشابان اللذان قُتال فكانا جزءاً من جمموعة صغرية من املتظاهرين ألقى بعـضهم حجـارة               

أربعة أو مخسة من اجلنود كانوا يذرعون       يوضِّح شريط الفيديو بدا أن       وكما. على اجلنود 
ومل ُيستخَدم غاز مـسيل  . املكان بصورة عفوية دون أن يبدو أهنم كانوا يتعرضون للتهديد 

للدموع يف هذه املرحلة بل أُطلقت عشرات من دفعات نريان الـذخرية احلّيـة يف اجتـاه                 
ب حممـد   وأصـي . أصابت ثالثة يف غضون دقائق بني كل منـهم         جمموعة الشباب حيث  
اخلواجة الذي استدار ليهرب فأصيب يف ظهره، وأصـيب          عرفات اخلواجة يف جبهته، أما   

وأعقب ذلك منع عربة إسعاف من الوصول إىل الضحايا الذين تعيَّن           . حممد سرور يف ساقه   
محلهم مسافة إىل أن ُوضعوا يف هناية املطاف على منت شاحنة صغرية أطلق عليها اجلـيش                

وقد أُعلنت وفاة عرفات خواجة لدى الوصول إىل املستشفى فيمـا           . موعغازاً مسيالً للد  
  .قالئل تويف حممد اخلواجة بعد أيام

__________ 

رور والسيد بوالك مبا يف ذلك شريط فيديو، وميكن االطالع على ذلـك وهـو               ـد س ـدة السي ـهاش ) ٧٢٥(
ــى  ــاح عل -http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/conferences/unhrc/gaza/gaza090706pm1مت

eng.rm?start=00:35:37&end=01:41:24.  
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كما قُتل فلسطينيان خالل احتجاجات أخرى ضد العمليـات العـسكرية يف              -١٣٩٢
يناير، قُتل بالرصاص مفيد ولُول خالل تظاهرة قـرب قلقيليـة           / كانون الثاين  ٢ففي  . غزة

يناير بعد أصيب   / كانون الثاين  ١٦ويف اخلليل، مات مصعب دعنة يف       . دارحيث سيبىن اجل  
بالرصاص يف رأسه، وطبقاً لتقرير ملنظمة غري حكومية ُيعتقَد أن شرطة احلدود اإلسـرائيلية              

  .)٧٢٦(احلادثتني مسؤولة عن
وقد طلبت البعثة إىل حكومة إسرائيل تفسري االستخدام املتزايد للذخرية احلّيـة              -١٣٩٣
  .ل املظاهرات يف الضفة الغربية ولكنها مل تتلق أي رّدخال

  املستوى املتزايد الستعمال القوة منذ هناية العمليات يف غزة  -باء   
 -ديـسمرب   /منذ هناية العمليات العسكرية اليت وقعت يف غزة، يف كانون األول            -١٣٩٤

ذي استمر ضد املتظاهرين    يناير، أفيد عن استمرار التزايد يف استعمال القوة ال        /كانون الثاين 
مـارس  / آذار ١٣حـدث يف     واستمعت البعثة من شاهد عيان إىل ما      . ويف حاالت أخرى  

 عندما أصيب تريستان أندرسون، وهو من مواطين الواليات املتحدة، فيما كـان             ٢٠٠٩
. يشارك يف مظاهرة ضد اجلدار، بقذيفة غاز مسيل للدموع عالية السرعة أصابته يف جبهته             

لشاهد، كان السيد أندرسون يلتقط صوراً للجنود اإلسرائيليني وشـرطة احلـدود            وطبقاً ل 
وقد اسُتخدمت قذيفة غاز مـسيل للـدموع ذات         . اإلسرائيلية وهم يهامجون املتظاهرين   

وبينما كان ملقـى    . سرعة عالية ومدى طويل وأُطلقت من مسافة قريبة فسحقت جبهته         
 بوسعها أن تراه وهو يقع وُيَسجَّى علـى         على األرض، واصلت شرطة احلدود، اليت كان      

وقد أوضح شريط الفيديو الذي تلقته البعثـة  . األرض، إطالق الغاز املسيل للدموع باجتاهه  
أن املسعفني الفلسطينيني كانوا يرتدون األزياء الرمسية الربتقالية الالمعة ويـضعون جـسد             

نبهم وخلَّفت سحابة كـبرية     السيد أندرسون على حمفة فيما سقطت قذيفة غاز مباشرة جبا         
وطبقاً للشاهد، عمدت القوات اإلسرائيلية إىل تأخري نقل الـسيد          . )٧٢٧(من الغاز املتكاثف  

أندرسون من مركبة اإلسعاف الفلسطينية إىل مركبة إسعاف إسرائيلية عند نقطة التفتـيش             
 كان السيد أندرسون ال يـزال يف        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١ويف  . )٧٢٨(قبل دخول إسرائيل  

  .الة حرجة مبستشفى إسرائيليح

__________ 

  .٤٦٠٨/٢٠٠٩ و٤٦٦٧/٢٠٠٩شهادة ملؤسسة احلق رقم  ) ٧٢٦(
  .http://palsolidarity.org/2009/03/5324انظر  ) ٧٢٧(
وال تـسمح إسـرائيل لعربـات       . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥مقابلة هاتفية للبعثة مع أولريكا كارلسون،        ) ٧٢٨(

كما أفادت الشاهدة بأهنا تعرضت هي نفسها إلطالق النار علـى          . اإلسعاف الفلسطينية بدخول إسرائيل   
ئق مـن ذلـك تعـّرض       وبعد دقـا  . ٢٢يناير حيث أصيبت برصاصة عيار      /بطة ساقها يف كانون الثاين    

انظر أيضاً التقرير، اإلخباري، الدميقراطيـة اآلن       . الشخص الذي كان قريباً منها إلطالق النار على قدمه        
القنصل العام للواليات املتحدة يقول إنه ينتظر التقرير اإلسرائيلي بشأن إطالق جيش الدفاع اإلسـرائيلي     "

  .٢٠٠٩مارس / آذار١٦، "على مواطن أمريكيالنار 
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، قُتل يف بعلني بسام أبو رمحة بواسطة قذيفة غاز          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧ويف    -١٣٩٥
وحادثـة  .  متراً ٤٠ إىل   ٣٠مسيل للدموع مرتفعة السرعة أُطلقت على صدره من مسافة          

ويوضِّـح  . )٧٢٩(القتل اليت وقعت خالل تظاهرة سلمية ضد اجلدار مت تـصويرها فيلميـاً            
ريط أن السيد أبو رمحة كان يقف على ربوة صغرية واضحاً للرؤية وأعزل من السالح               الش

  .وال يشكِّل أي هتديد
وذكر شهود العيان للبعثة أهنم شعروا أن األمر أصبح أقرب إىل رياضة ميارسها               -١٣٩٦

القناصة الذين باتوا يدخلون القرى بصورة روتينية وحيتلون أسطح املباين من أجل تصويب             
سلحتهم حنو املتظاهرين احملتّجني بطريقة ال ُتناِسب متطلبات الـسيطرة علـى احلـشود              أ

  .)٧٣٠(وبأسلوب واضح من عدم االكتراث حبياة أو أجساد األشخاص الذين يصيبوهنم
 أُطلقت النار على مخسة أفراد بواسطة القناصة يف         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥ويف    -١٣٩٧

عقيل سرور فيما أصيب آخر وهو غـالم يف اخلامـسة   تظاهرة قامت يف نعلني فقُتل منهم      
وقد وصفت مؤسسة احلق إطالق النار      . )٧٣١(عشرة يف بطنه وسوف يظل معاقاً طيلة حياته       

 إذ كان يتعّين عليه طبقاً للمؤسسة أن خيّف         "القتل العمد "على سرور بأنه جاء على سبيل       
  .)٧٣٢(ملساعدة الغالم املصاب يف بطنه

سلحة اليت تستخدمها قوات األمن مثـارا للقلـق؛ فكـثري مـن             كما ُتمثِّل األ    -١٣٩٨
اإلصابات اليت حلقت باملتظاهرين احملتجني خالل املظاهرات املعاديـة للجـدار يف األشـهر              

إضافة إىل مقتل عقيل سرور ومقتـل       ) نعلني وبعلني وجايوس وبيتونيا وبدروس     يف(األخرية  
، أفيـد بأهنـا     )٧٣٣(فربايـر /اخلليل يف شباط  صيب يف الرابعة عشرة من العمر لقي مصرعه يف          

وقد احتجت منظمة بتسيليم على استخدام هذا السالح        . ٢٢جنمت عن بندقية روجر عيار      
ويف رّده  . )٧٣٤(كوسيلة للسيطرة على احلشود، وعلى أساس أنه ينطوي على إمكانية مدمِّرة          

لعام اإلسرائيلي قـائالً    فرباير، كتب املّدعي القضائي ا    / شباط ٢٦على رسالة بتسيليم املؤرخة     
__________ 

، علـى املوقـع     ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١٧ ،"قريتنا املساملة ال ينبغي بعد ذلك أن تصبح مقربة شبابنا         " ) ٧٢٩(
-www.bilin-village.org/english/articles/press-and-independent-media/Our-Peaceful: الـــشبكي

Towns-Should-No-Longer-Be-The-Graveyard-Of-Our-Youth.  
 ومقابلة مباشـرة مـع جوناثـان        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥مقابلة هاتفية للبعثة مع أولريكا كارلسون يف         ) ٧٣٠(

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٦بولالك يف 
 ومقابلة هاتفيـة مـع أولريكـا        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٦ مع جوناثان بولالك وحممد سرور يف        مقابلة للبعثة  ) ٧٣١(

  .انظر أيضاً تقرير الضمري. ٢٠٠٩أغسطس /آب ٥كارلسون يف 
َمثَل مدان لالحندار حنو    : القتل العمد الذي تعّرض له عقيل سرور بعد تظاهرة يف نعلني ضد جدار الضم             " ) ٧٣٢(

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥صحفية، ، نشرة احلق ال"التهرب من العقاب
بتـسيليم، نـشرة   ، "مطلوب حترمي الذخرية احلّية يف الظروف اليت ال تشكّل هتديداً للحياة بالضفة الغربية   " ) ٧٣٣(

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨صحفية، 
  .www.btselem.org/English/Press_Releases/20090709.aspرسالة تلقتها البعثة ومتاحة على  ) ٧٣٤(
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 تقاَرن بصورة عامة مع قواعـد فـتح         ٢٢لوائح فتح النريان املنطبقة على الذخرية عيار         إن"
لقوات من جديد تعـاليم     لبعد رسالتكم وّجهنا    ”العادية وأنه   “ الذخرية”النار املنطبقة على    

إالّ أنه  . )٧٣٥("قية روجر تقضي باحترام التقيُّد بلوائح فتح النار اليت تنطبق على استخدام البند          
من طبيعة مقتل عقيل سرور واإلصابات اليت حلقت باحملتجني يف األشهر اليت أعقبـت هـذا                

  .)٧٣٦(الرّد من جانب املّدعي القضائي العام ما زال واضحاً أن استعمال البندقية روجر مل يتوقف
فة الغربية علـى    وتنّص لوائح فتح النار للقوات املسلحة اإلسرائيلية بالنسبة للض          -١٣٩٩

اتباع قواعد خمتلفة يف احلاالت اليت يتواجد فيها مواطنون إسرائيليون باملقارنة مع احلـاالت     
وعلى سبيل املثال فهي تنّص علـى اسـتخدام         . )٧٣٧(اليت تقتصر على تواجد الفلسطينيني    

 قـرب اجلـدار أو يف       )٧٣٨( العنيفـة  "القالقل"الذخائر احلّية يف ظل ظروف معّينة يف حالة         
. ومع ذلك فحيثما يشارك اإلسرائيليون ُيحظر استخدام الـذخائر احلّيـة          . املنطقة القريبة 

وهناك أحكام خمتلفة بنفس القدر فيما يتصل باستخدام طلقات التحـذير والرصاصـات             
إالّ أن الشهود أوضحوا للبعثة أن اجليش مل يعد مييِّز بني الفلسطينيني ومؤيـديهم              . املطاطية

  .)٧٣٩(يستخدم درجة أكرب من القوة ضد اجلميع لدوليني بلاإلسرائيليني وا
وقد سألت البعثة حكومة إسرائيل عن االختالفات يف لوائح فتح النريان املطّبقة              -١٤٠٠

يف األرض الفلسطينية احملتلة يف احلاالت اليت يتواجد فيها مواطنـون إسـرائيليون مقابـل               
  .ق رداًاحلاالت اليت ال يتواجدون فيها، ولكنها مل تتل

ويف جلسات حماكمة ُعقدت مؤخراً، دافع الكولونيل فريوب وهو قائد لكتيبـة              -١٤٠١
. )٧٤٠(إسرائيلية يف الضفة الغربية عن االستخدام الروتيين للقوة لتحقيق أهداف االحـتالل           

وطبقاً لرابطة حقوق اإلنسان يف إسرائيل، فقد سئل الكولونيل فريوب عن استخدام القوة             
اسـتخدام  أساليب  إن  "إجراء حتقيق ضد أفراد ليسوا مشتبهاً هبم فأكّد قائالً          البدنية خالل   

 استخدام حىت املزيد من العنف      ضرورات و ، ملنع األحوال من أن تتصاعد     العدوانالعنف و 
فتوجيه ضـربة أو دفعـة يف      ..) (. حتمية يف بعض األحيان      إهناليس مسموحاً هبا فقط بل      

__________ 

 ١٥رسالة من امليجور يهوشوا غورتلر، املساعد القانوين للمّدعي القضائي العام إىل بتـسيليم، مؤرخـة                 ) ٧٣٥(
  .٢٠٠٩مارس /آذار

 /حزيـران  ١٧انظر أيضا رسالة بتسيليم إىل الربجيادير جنرال أفيشاي مندلبلت، املّدعي القضائي العـام،               ) ٧٣٦(
  .٢٠٠٩ يونيه

 /انظر كتيِّب لوائح فتح النار للجندي يف منطقة يهودا والسامرة، إصدار مقّر القيادة املركزيـة يف متـوز                  ) ٧٣٧(
معــاريف علــى ) بالعربيــة ("لــوائح فــتح النــار للفلــسطينيني فقــط"انظــر . ٢٠٠٦ يوليــه

www.nrg.co.il/online/1/ART1/590/452.html.  
  .حاالت القالقل تعرَّف بأهنا تلك اليت ميكن أن تكون نتيجة املظاهرات واملسريات والفعاليات املماثلة ) ٧٣٨(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٦مقابلة البعثة مع جوناثان بوالك،  ) ٧٣٩(
  .٢٠٠٩يونيه /ران حزي١٠، بقلم مايكل فارد، ييشدين، "احلقيقة تشق طريقها إىل حمكمة يافا" ) ٧٤٠(
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إذا ما كان مـن     " ملشاركني يف عملية أمر ممكن بكل تأكيد      ما، حىت مع األفراد غري ا      حالة
ستخدم هبـا العنـف   ُيإن الطريقة اليت " وأضاف قائالً    .شأن هذا أن حيقّق الغرض املطلوب     

صفعة على الوجه أحياناً أو ضربة على القفا أو دفعة يف           ..) (.ينبغي أيضاً أن تكون مالئمة      
يكون ورد فعل من اجلانب الفلسطيين وأحياناً       الصدر يف احلاالت اليت تنطوي على احتكاك        

  .)٧٤١("من املعقول توجيه خبطة على الركبة أو كْتم أنفاس فرد من أجل تسكني هياجه
وتنظر البعثة بعني القلق إىل التقارير اليت تفيد باستخدام العنـف املفـرط مـن          -١٤٠٢

يو ُعرضت علـى    وقد استمعت إىل شهادات على أشرطة فيد      . جانب اجلنود اإلسرائيليني  
، ووصفت عملية تفتيش واعتقال قامت هبا كتيبة كفري يف قريـة      )٧٤٢(التليفزيون اإلسرائيلي 
وقد شارك مئات من اجلنود يف شّن غارة ليلية على قريـة هبـدف              . حارس بالضفة الغربية  

العثور على ِصْبية كان من املتصّور أهنم ألقوا حجارة على سيارات املستوطنني منـذ أيـام            
، نشرت صحيفة اإلندبندنت حتقيقـاً عـن العمليـة          ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٩ ويف   .خلت

استناداً إىل جنود من كتيبة كفري ذات الصلة، ومنهم من ُنقل عنه أنه رأى كثرياً من اجلنود                 
 وألنك تقـف هنـاك عـشر        ،ألن األمر يدعو إىل السأم    ] الفلسطينيني[يكتفون بتركيع   "

وهناك جندي آخر   . )٧٤٣("م يوسعون األهايل ضرباً    فهُ ساعات دون أن تفعل شيئاً ومن مث      
كّنا نقتحم مرتالً ونقلب    "وتذكَّر قائالً   .  ساد خالل عمليات التفتيش    "جّواً حمموماً "وصف  

لقـد  ": ويضيف قـائال  .  دون أن يتم العثور على أية أسلحة       "كل شيء رأساً على عقب    
انطوى على مـشاركة جنـود      وذكر اجلندي األول أن األمر      . "صادروا سكاكني املطبخ  

 وكم كان احتفاهلم مبا     ، هناك كثرة من جنود االحتياط الذين شاركوا       فقد كان "عديدين،  
عر واُألذنني والركل والصفع وكانت تلك هي       لعنات وإذالل وشد الشَ   : فعلوه بالفلسطينيني 

  :ووصف حادثة تعرض فيها أحد األطفال للضرب قائالً ."املعايري السائدة
 إىل املرحاض ما لبثوا أن أوسعوهم ضـرباً         ]املعَتقلني[ الذين اقتادوا    اجلنود   

ووّجهوا إليهم الشتائم دون أي سبب وعندما أخذوا عربياً إىل املرحاض لكـي             
يتمكن من التبّول وّجه أحدهم صفعة إليه ألقته طرحياً علـى األرض مث قيَّـدوا               

يكن وقحا ومل يفعـل أي      مل  . يديه إىل اخللف حببل من النايلون وعصبوا عينيه       
ألنه كان عربياً وكان يف حـوايل  ] ولكن فقط ... [شيء ليثري أعصاب أي فرد      
  .اخلامسة عشرة من العمر

__________ 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٤رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل، نشرة صحفية،  ) ٧٤١(
  .http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=641918&TypeID=1&sid=126متاح على  ) ٧٤٢(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٩، اإلندبندنت، "وب ومضروب على يد اجلنود اإلسرائيلينيصعممربوط و" ) ٧٤٣(
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 أقصى ما مت القيام به، مث     "وذكر أن احلوادث اليت جرت يف املرحاض كانت هي            -١٤٠٣
  وإن "افـاً ج"ضرباً  أضاف قائال إن حاالت الضرب مل ينجم عنها إسالة الدماء إذ كانت             

  .)٧٤٤("على أي حالربا كان َض
 وقد ُنقلت أشرطة فيديو على اإلنترنت بواسطة شرطة احلدود اإلسـرائيلية، ومت    -١٤٠٤

، وهي تعرض نظرة فاحـصة إىل أسـلوب األذى          "لقطات كوميدية "عرضها حتت عنوان    
أحداث وقد تلقت البعثة تقارير بشأن      . )٧٤٥(العابث الذي يتبعه أفراد قوات األمن أنفسهم      

 مبا يثري القلق بأن مثة مستوى متزايداً من استعمال القوة وإهانة الكرامـة              )٧٤٦(أخرى مماثلة 
  .اإلنسانية أصبح سلوكاً معتاداً يف ممارسة قوات األمن

 دور اإلفالت من العقاب  -جيم   

 الـضفة الغربيـة أثنـاء       الشعور الذي ساد   العديد من الشهود للبعثة أن       ذكر  -١٤٠٥
 يـسمح فيهـا للقـوات       " للجميـع  مستباحة"ساحة  أصبحت   غزة هو أهنا     العمليات يف 

تفوق  استخدام القوة بصورة     وميكن أن يعزى  . اإلسرائيلية بأن تصول وجتول كيفما شاءت     
 يف وقـت    "اآلخـر "املوقف جتاه     يف الضفة الغربية إىل تغري املناخ العام أو        استخدامها حىت 

 يف املوقف كان ملحوظا أيضا أثناء احلرب يف         وهناك مؤشرات على أن هذا التغري     . احلرب
 معـرض   "مقبـوالً " و "عاديا"فمفهوم ما ميكن أن يعترب سلوكا        .)٧٤٧(٢٠٠٦ لبنان يف عام  

مواجهـة زيـادة    ويف. يتصرف من هم يف مراكز املسؤولية بصورة مناسبة        ، إذا مل  للتحول
ة الغربية، أشـار مركـز      قوات األمن اإلسرائيلية ملستوى العنف يف اآلونة األخرية يف الضف         

  بتسيليم إىل أن اإلدانات الصادرة عن الوزراء وغريهم من املسؤولني

__________ 

  .املرجع نفسه ) ٧٤٤(
يونيه / حزيران ١٩،  هاآرتس،  "شرطة احلدود تبث شريطاً على يوتيوب عن إساءة معاملتها للفلسطينيني         " ) ٧٤٥(

 تتطرق املقالة إىل ما يعرضه الشريط بشأن شاب عريب يصفع نفسه بينما ُيسَمع صـوت يـأمره                .٢٠٠٩
ضـحكات   وسـط    " وسوف أضاجعك يا فلسطني    ،نا أحبك يا شرطة احلدود    أ"بأن يقول باللغة العربية     

  .صاخبة من احلاضرين ومجيعهم من شرطة احلدود
أبريـل  /ويؤذوهنم لـساعات، دورا، نيـسان     اجلنود يدامهون الفلسطينيني ويعتقلوهنم     "على سبيل املثال،     ) ٧٤٦(

  .بتسيليم، "٢٠٠٩
ويف الصور امللتقطة بالفيـديو ملقتـل       . ٢٠٠٩ أغسطس/ آب ٥ مقابلة هاتفية للبعثة مع ساريت مايكل،      ) ٧٤٧(

، ميكن مساع صوت أحـد أفـراد        ٢٠٠٦ لي رميا بالرصاص أثناء احلرب يف لبنان يف عام        متظاهر إسرائي 
وبعد مرور القائد باملتظاهر    . "اآلن، حنن يف لبنان   "شرطة احلدود يقول، بعد صدور األوامر بإطالق النار،         

 اجلريح وهو ملقى على األرض ودمه يرتف من جرح برأسه، جتاهل نداءات من امرأة إلحـضار سـيارة                 
وكمـا  . ورّد بالقول إن هناك الكثري من اجلرحى اإلسرائيليني يف لبنان أيضا          . إسعاف لإلسرائيلي اجلريح  

يظهر يف الصور، فإن املتظاهر قد تعرض إلطالق النار من مدى قريب من اخللف، بينما كان يسري أمـام                   
  .www.liveleak.com/view?i=8dba196f36 انظر. اجلنود
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 قوات األمـن،    تواصلويف تلك األثناء،     .مل تتجاوز مستوى التصرحيات      
استغالال منها لسلطتها، إساءة معاملة الفلسطينيني، وبينـهم قُـّصر وضـرهبم            

 املؤسسة،   قوات، فهي أن   ها إىل  هناك من رسالة جرى توجيه     وإذا كان (...). 
أعمال العنف، لن تتخذ تدابري ضد مـن يرتكـب تلـك            ب تقبل   حىت وإن مل  

 هذه الرسالة هو أن أرواح الفلسطينيني وكرامتهم مل تعد تعين           ومؤدى. األعمال
شيئا، وأن قوات األمن باستطاعتها أن تستمر، مبقتضى املهمة اليت تؤديهـا، يف             

 .)٧٤٨( من الفلسطينيني وإهانتهم وضرهبممحتتك هبإساءة معاملة من 

ويف املاضي، كانت كل حالة تنطوي على قتل فلسطيين غري ضالع يف األعمال               -١٤٠٦
أصـبحت  و. ٢٠٠٠ لكن هذه السياسة تغريت منذ عـام  . العدائية ختضع للتحقيق اجلنائي   

لمناقـشة  وباتت تلك احلاالت جمرد موضوع ل      ،)٧٤٩( االستثناء اآلن هي التحقيقات اجلنائية   
 .)٧٥٠( أنفسهم العسكريون يقوم هبا    "جلسة استخالص للمعلومات بعد انتهاء العمليات     "يف  

م بالتماس لنقض   يبتسيلمركز  ، تقدمت رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل و       ٢٠٠٣ ويف عام 
. هذا التغيري يف السياسة العامة، مع املطالبة بإجراء حتقيق مستقل يف كل حالة قتـل ملـدين             

اللتماس مطالب بالتحقيق يف فرادى حاالت القتل، فضال عن القـضية املبدئيـة             وتضمن ا 
 . )٧٥١(وقد رفض املطلب األول، فيما ال تزال القضية املبدئية عالقة. املتعلقة بالسياسة العامة إمجاال

 يف املائة من التحقيقـات الـيت        ٩٠وأبلغت منظمة ييش دين أن ما يزيد على           -١٤٠٧
. )٧٥٢("توجيه أي اهتام  "ف اليت يرتكبها املستوطنون قد أغلقت دون        أجريت يف أعمال العن   

 أن التهم املوجهة للـسيد بـراودة، وهـو          ٢٠٠٩يونيه  /م يف حزيران  ي بتسيل  مركز وأبلغ
مستوطن باخلليل مت تصوير فيلم له وهو يطلق النار على ثالثة فلسطينيني ويصيبهم جبروح              

األدلـة  "ن احملكمة أمرت باإلفصاح عن ، ستسقط عنه، أل   ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  
 ضده، وبأن الضرر العام املترتب على ذلك اإلفصاح يفوق الضرر الذي تسبب فيه              "السرية

 . )٧٥٣(شخص جرى توثيق أفعاله كجرمية عنف، ومن مث أخلى سبيله

__________ 

  .، بتسيليم"أعمال الضرب والتنكيل" ) ٧٤٨(
  .٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٩مقابلة هاتفية للبعثة مع رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل،  ) ٧٤٩(
رد على رفض املدعي العـام إجـراء        "انظر أيضا   . ٢٠٠٩ يوليه/ متوز ٦ مقابلة البعثة مع دانييل رايسنر،     ) ٧٥٠(

  .والفصل الثامن والعشرون أدناه www.acri.org.il/eng/story.aspx?id=635635  يف املوقع"حتقيق يف غزة
ــرائيلي يف     ) ٧٥١( ــحفي إس ــان ص ــرائيل يف بي ــة يف إس ــوق املدني ــة احلق ــر رابط ــع انظ  املوق

www.acri.org.il/eng/Story.aspx?id=216 .نــــص االلتمــــاس موجــــود يف املوقــــع 
www.btselem.org/english/Legal_Documents/HC9594_03_Investigations_Appeal.rtf.  

 يـيش ديـن، صـحيفة بيانـات،         "إنفاذ القانون ضد املدنيني اإلسرائيليني يف األرض الفلسطينية احملتلة        " ) ٧٥٢(
  .٢٠٠٨ يوليه/متوز

قارن بتسيليم بني هذه احلالة وقبول األدلة السرية يف اإلجراءات القضائية عنـد مقاضـاة الفلـسطينيني                 ي ) ٧٥٣(
جيب مقاضاة زئيف براودة، الذي أطلق النـار        : ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٨"انظر  ). اهأيضا الفرع أدن   انظر(

  .، بيان صحفي من بتسيليم"يف اخلليل
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، ُمنح تعويض لناشط إسرائيلي، سبق أن أطلقت عليـه          ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -١٤٠٨
 يف إصـابته ، تعويضا عـن  ٢٠٠٦إلسرائيلية النار وأصابته يف رأسه يف عام   شرطة احلدود ا  

وإىل حد اآلن، مل خيضع القائد الذي أعطى األمر بإطالق النار ألي            . تسوية خارج احملكمة  
 . )٧٥٤(حتقيق جنائي

، تعرض أشرف أبو رمحه إلطالق النار عليه من مدى          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٧ويف    -١٤٠٩
وقد مت تصوير هذا احلادث بالفيديو ومت       . وب العينني ومغلول اليدين   قريب بينما كان معص   

وعندما وجه املدعي العام العـسكري اإلسـرائيلي        . )٧٥٥(تداول الفيلم على قطاع واسع    
، قالت أستاذة القـانون     "السلوك الشائن "التهمة للضابط الذي أمر بإطالق النار وهي هتمة         

القرار دليل على سياسة التسامح مع العنف ضد        "إن  نافتايل   - الدويل اإلسرائيلي أورنا بن   
هلذه السياسة انعكاسـات    "وأضافت أن   . "املدنيني احملتجني سلميا ضد تشييد جدار الفصل      

 الذي هو جرمية حرب من وجهة نظـر         - "السلوك الشائن  ’’أوهلا أهنا قد حتول   : مزدوجة
ها بالفعل على أهنا دعـوة إىل        إىل جرمية ضد اإلنسانية؛ وثانيها أنه ميكن تفسري        - القانون

 .)٧٥٦("اجملتمع الدويل للتدخل عن طريق إعمال االختصاص العاملي

 التحليل القانوين واالستنتاجات  -دال   

تتحمل إسرائيل التزامات جتاه الفلسطينيني يف الضفة الغربية مبوجـب القـانون        -١٤١٠
ا يتعلق بالقـانون اإلنـساين      وفيم. اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل كليهما      

الدويل، فإن االلتزامات ناشئة عن وضع إسرائيل كسلطة قائمة باالحتالل، ومـا يـستتبع              
وفيما يتعلـق بقـانون حقـوق       . حلمايةبا املشمولنيذلك من التزامات تتعلق باألشخاص      

الغربيـة،  اإلنسان الدويل، فإن التزامات حقوق اإلنسان احملددة جتاه كافة األفراد يف الضفة             
 إسرائيل على نفـسها مبوجـب       هاناشئة عن كل من القانون العريف وااللتزامات اليت قطعت        

وااللتزامات مبوجب كـال القـانونني   . خمتلف اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها 
__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩مقابلة هاتفية للبعثة مع رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل،  ) ٧٥٤(
يوليـه  /بتسيليم، متوز ،  "أعرية نارية مطاطية على فلسطيين مكبل اليدين ومعصوب العينني        جنود يطلقون   " ) ٧٥٥(

  .http://www.btselem.org/arabic/firearms/20080721_nilin_shooting.asp ، يف املوقع التايل٢٠٠٨
؟ إطالق النار على متظاهر فلسطيين مكبل اليدين ومعصوب العيـنني،           "الشائن من هو صاحب السلوك   " ) ٧٥٦(

، ويف اآلونـة    ٢٠٠٩ مارس/ آذار ٣ العدالة اجلنائية الدولية ،      نفتايل ونعوم زامري ، جملة     -بقلم أورنا بن    
 إىل القائد عمري    "السلوك الشائن "األخرية، مت إلغاء قرار املدعي العام العسكري اإلسرائيلي بتوجيه هتمة           

. بوربريج و مرؤوسه، وهي ثاين مرة يف العقود األخرية يتم فيها إلغاء قرار من املدعي العـام العـسكري                 
 سنة من العمـر بقيـادة       ١٤ أول قرار مت رفضه خبفض رتبة اجلنرال تامري، الذي مسح البنه البالغ              ويتعلق

حمكمـة العـدل    "؛ و ٢٠٠٨ يوليه/ متوز ٣١ ، هاآريتس، "ليس ضابطا وال شهما   "عربته العسكرية، انظر    
 ١ ليم،بيـان صـحفي لبتـسي      ،"العليا تلغي قرار املدعي العام باعتباره قرار غري معقول بشكل متطرف          

  .٢٠٠٩يوليه /متوز
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متكاملة ويعزز بعضها بعضا، وتتيح إطارا واضحا ميكن حتليل الوقائع املبينة أعاله يف ضوئه              
وفيما يتصل باملسائل اليت يتناوهلا هذا الفصل بالنقـاش، فـإن        ). لفصل الرابع أعاله  انظر ا (

 . الصلة ُمبينه أدناه أهم االلتزامات ذات

 ن ضد الفلسطينيني يف الضفة الغربيةواملستوطناليت يرتكبها عنف أعمال ال  -١  

 من قواعد   ٤٣ة  إسرائيل ملزمة مبوجب القانون العريف، على النحو املبني يف املاد           -١٤١١
 : الهاي، بضمان النظام العام والسالمة العامة يف الضفة الغربية

 إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إىل يد احملتل، يـتعني           - ٤٣املادة  
عليه أن يتخذ كل ما يسعه من تدابري كي يستعيد، ويضمن، قـدر اإلمكـان،              

لـسارية يف الـبالد، إال يف حـاالت         النظام العام واألمن، مع احترام القوانني ا      
 .الضرورة القصوى اليت حتول دون ذلك

 من اتفاقية جنيف    ٢٧ إسرائيل مبوجب املادة     ما التزمت به   هذا االلتزام    ويعضد  -١٤١٢
بضمان محاية الفلسطينيني، بصفتهم    ) كما هو مبني يف الفصل اخلامس عشر أعاله       (الرابعة  

 .ديد والعنفأشخاصا حمميني، ضد كافة أعمال الته

وتتحمل إسرائيل أيضا التزامات مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان حبماية            -١٤١٣
، والتحقيق يف أعمال العنف واملعاقبة عليها عن طريق         العادينيالفلسطينيني من عنف األفراد     

 . تطبيق القانون اجلنائي، دومنا متييز

 مبوجب املـادة    "ان على أشخاصهم   األم  يف قاحل"يتمتع الفلسطينيون   من مث،   و  -١٤١٤
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي تقصد به اللجنـة             ‘١‘٩الفرعية  

املعنية حبقوق اإلنسان أن الدولة ُملزمة باختاذ تدابري معقولة ومناسبة حلماية األفراد ضد كل              
ذلك التهديدات الصادرة عن    ، مبا يف    املشمولني بواليتها القضائية  ما يهدد حياة األشخاص     

باختـاذ مـا يكـون      " من العهد، فإن إسرائيل ملزمة       ٢ومبوجب املادة   . )٧٥٧(أفراد عاديني 
 "ضروريا إلعمال احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد من تدابري تشريعية أو غـري تـشريعية               

 يف  بكفالة توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعترف هبـا             "و
 من العهد بـأن     ٢٦وعندما تطبق إسرائيل القانون، فهي ملزمة مبوجب املادة         . "هذا العهد 
 أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتـع   سواسيةالناس مجيعا   "تكفل أن   
الإنسانية لأعمال العنف اليت تصل إىل حد املعاملة القاسية أو ا          ومن حيث    وأخرياً. "حبمايته

مبا يف ذلـك    (املهينة اليت يرتكبها أفراد عاديون بقبول ضمين من مسؤويل اإلدارة العامة             أو

__________ 

 William Eduardo Delgado Paez v. Colombia, Communication 195/1985, viewsعلى سبيل املثـال  ) ٧٥٧(

adopted 12 July 1990.  
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من اتفاقية مناهضة التعذيب مبنع مثل       ١٦ فإن إسرائيل ملزمة مبوجب املادة       ،)قوات األمن 
 :هذه األعمال

 تتعهد كل دولة طرف بأن متنع، يف أي إقليم خيضع لواليتـها             -)١(١٦املادة  
وث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملـة أو العقوبـة القاسـية             القضائية حد 

، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخـر         ...الالإنسانية أو املهينة     أو
يتصرف بصفة رمسية هذه األعمال أو حيرض على ارتكاهبـا، أو عنـدما تـتم           

 . بسكوته عليها مبوافقته أو

 ستنتاجاتاال    

ليت يرتكبها املستوطنون ضد الفلـسطينيني، مثـل        ما يتعلق بأعمال العنف ا     يف  -١٤١٥
 يف اخلليـل    ٢٠٠٨ديـسمرب   / يف كـانون األول    وقعـت  املتعلقة باحلاالت اليت     األعمال

واملذكورة أعاله، تستنتج البعثة، بناء على التقارير اليت وردت إليها ولقطات الفيديو الـيت              
 حبماية الفلسطينيني من العنف من      اطلعت عليها، أن إسرائيل قد قّصرت يف الوفاء بالتزاماهتا        

جانب األفراد العاديني، وهي االلتزامات الناشئة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنـسان            
ويف بعض احلاالت، ميكن أن تصل قرائن القبول الضمين         . والقانون اإلنساين الدويل كليهما   

علقة باملعاملة القاسـية أو     لقوات األمن هلذا العنف حّد اإلخالل بااللتزامات ذات الصلة املت         
 . الالإنسانية أو املهينة

 الذي  عنفال إال عندما يتعلق األمر ب     حيدث القبول الضمين ال     ومن حيث إن هذا     -١٤١٦
كس، فإن ذلك يعطي حجة قويـة بـأن         ليس الع ن ضد الفلسطينيني، و   و املستوطن يرتكبه

 على أساس األصل القومي     سلوك قوات األمن يشكل خرقا اللتزامات إسرائيل بعدم التمييز        
 .املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢٦ إىل حدوث انتهاك للمادة      وتشري الوقائع أيضاً    -١٤١٧
 وخباصة حيثما يتعلق األمـر    املدنية والسياسية اليت تكفل املساواة يف التمتع حبماية القانون،          

 . اإلخفاق يف التحقيق يف مزاعم الفلسطينيني بتعرضهم لالعتداء من قبل املستوطننيب

، فإن عدم قيام إسرائيل بالتحقيق على حنو كاف يف االدعاءات بفـشل             وأخرياً  -١٤١٨
الدولة يف محاية الفلسطينيني، والقبول الضمين للجهات احلكومية بأعمال العنف اليت يقوم            

م توفري سبل انتصاف فعالة ألولئك الذين يعانون مـن انتـهاكات            ، وعد أفراد عاديون هبا  
 من العهد الدويل اخلـاص  ٢قوق اإلنسان، جيعل أيضا إسرائيل يف موقف املنتهك للمادة        حل

 . باحلقوق املدنية والسياسية
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 ما يتعلق مبسريات التضامن مع غزة  إسرائيل يف اليت قامت هباجراءاتاإل  -٢  

فراد يف الضفة الغربية باحلق يف حرية التعبري املنصوص عليـه يف             مجيع األ  يتمتع  -١٤١٩
 : اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من ١٩ املادة

لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريتـه               
يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلـها إىل    

 .ية وسيلة ودومنا اعتبار للحدوداآلخرين، بأ

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٢١وإسرائيل ملزمة مبوجب املادة       -١٤٢٠
ومع أنه جيوز تقييد ممارسة هذا احلق، فإن        . والسياسية باالعتراف باحلق يف التجمع السلمي     

دميقراطي لـصيانة    للقانون وتقتضيها الضرورة يف جمتمع       طبقاً"تلك القيود ينبغي أن تكون      
مصاحل األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام، أو حلماية الصحة العامة أو اآلداب               

 من العهد، فإن أية قيود تفـرض        ٢ للمادة   وطبقاً. "العامة أو حلماية حقوق الغري وحرياهتم     
أو دون أي متييز بسبب العـرق، أو اللـون،          ’’على حق التجمع السلمي جيب أن تكون        

اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصـل القـومي أو                 
 .‘‘الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب االجتماعي، أو

وتتحمل إسرائيل يف تعاملها مع املدنيني الفلسطينيني، مبا يف ذلـك يف سـياق                -١٤٢١
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٦ و ٢املظاهرات العامة، التزاما مبوجب املادتني      

 : والسياسية بكفالة أال حيرم أحد من احلياة تعسفا، وذلك دون متييز من أي نوع

 تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحترام احلقوق املعترف هبـا             -)أ(٢املادة   
 يف فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمهـا والـداخلني     

واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين،              
أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي، أو            

 .الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

وعلى القانون أن حيمـي     .  احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان       -)١(٦املادة   
 .وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. هذا احلق

 للتعذيب أو املعاملـة أو      شخصومثة التزام آخر على عاتق إسرائيل بعدم إخضاع أي            -١٤٢٢
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٧املادة  (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

 . ، وذلك دومنا متييز)اهضة التعذيب من اتفاقية من١٦ و ٢والسياسية واملادتان 

 يف وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على عدد من االلتزامات اليت تتحملها إسـرائيل       -١٤٢٣
، جيـب علـى     ٢٧فبموجب املادة   . ما يتعلق مبعاملة الفلسطينيني املشاركني يف املظاهرات      

 ...معاملة إنسانية،   ومعاملتهم   ...يف مجيع األوقات    "إسرائيل أن تكفل محاية الفلسطينيني      
ومحايتهم، بشكل خاص ضد مجيع أعمال العنف أو التهديد، وضـد الـسباب وفـضول         
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دون أي متييز ضـار     " سلطة االحتالل وجيب أن يكون تعامل إسرائيل بصفتها       . "اجلماهري
اختاذ أي من   " حظر   ٣٢وينشأ عن املادة    . "على أساس العنصر أو الدين أو اآلراء السياسية       

 . "اليت من شأهنا أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص احملمينيالتدابري 

، على حنو   ١٤٧ و ١٤٦، فإن إسرائيل تتحمل التزامات مبوجب املادتني        وأخرياً  -١٤٢٤
 :هو مبني يف الفصل السادس، ومن بني تلك االلتزامات ما

خمالفات جـسيمة   ... أن تقدم إىل حماكمها األشخاص املتهمني باقتراف           
التفاقية جنيف الرابعة أو األمر باقترافها، مبا يف ذلك القتل العمد، والتعـذيب             

 وتعّمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار اخلطري بالـسالمة      ،ملعاملة الالإنسانية  أو
البدنية أو الصحة، وتدمري واغتصاب املمتلكات علي حنو ال تربره ضـرورات            

 . وتعسفيةحربية وعلي نطاق كبري بطريقة غري مشروعة 

ومضمون التزامات حقوق اإلنسان الدولية املبينة أعاله يوضـحه عـدد مـن               -١٤٢٥
وال سـيما  (املصادر األخرى، مبا يف ذلك اجتهاد اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان     

ويرد أدنـاه   . ، وخمتلف املعايري املعتمدة برعاية األمم املتحدة      )اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   
 . تعلق بالوقائع املبينة أعاله اأهم م

طي قانون حقوق اإلنسان الدويل تفسريا ضيقا ملا جيوز استخدامه من قوة من             يغ  -١٤٢٦
وتنص قواعد السلوك للموظفني املكلفـني      . جانب أولئك الذين ميارسون سلطات الشرطة     

ـ (، على أنه ال جيوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القـانون           )٧٥٨( القوانني بإنفاذ ا يف ذلـك    مب
استعمال القوة إال يف حالة الـضرورة       ") السلطات العسكرية عندما متارس سلطات الشرطة     

مبوجب املبادئ األساسية املتعلقـة     ). ٣املادة   ("القصوى ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم     
 :)٧٥٩(باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانني

ملكلفني بإنفاذ القوانني عدم استخدام أسلحة ناريـة        ني على املوظفني ا   يتع  
ضد األفراد إال يف حاالت الدفاع عن النفس، أو لدفع خطـر حمـدق يهـدد                
اآلخرين باملوت أو بإصابة خطرية، أو ملنع ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي            
على هتديد خطري لألرواح، أو للقبض على شخص ميثل خطراً من هذا القبيـل              

 سلطتهم، أو ملنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفـاً             ويقاوم
 .األهداف غري كافية لتحقيق هذه

__________ 

  .٣٤/١٦٩قرار اجلمعية العامة  ) ٧٥٨(
 ٧ -أغـسطس   / آب ٢٧ املعتمدة يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملـرمني، هافانـا،             ) ٧٥٩(

  .١٩٩٠ سبتمرب/يلولأ
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 ال مفـر منـه،      كلما كان االستخدام املشروع للقوة واألسلحة النارية، أمـراً          -١٤٢٧
التكفـل بتقـدمي املـساعدة       "توجبت على املسؤولني عن إنفاذ القانون مجلة أمور منها،        

 . " الطبية يف أقرب وقت ممكن إىل الشخص املصاب أو املتضررتواإلسعافا

أفراد من املدافعني عن حقوق اإلنسان، فـإن        على   األحداث   وبقدر ما تشتمل    -١٤٢٨
أحكام اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية            

 ٥سيما املـادة     ، ال )٧٦٠( عاملياً تسري أيضا   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا     
 لغرض تعزيـز حقـوق      "االلتقاء أو التجمع سلمياً   "منه اليت تؤكد على حق كل إنسان يف         
 . اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها

 ستنتاجاتاال    

يشكل تفريق قوات األمن اإلسرائيلية للمظاهرات يف الضفة الغربيـة انتـهاكا              -١٤٢٩
 املتظاهرين كانوا حيتجون    ومن حيث أن  .  يف حرية التعبري والتجمع السلمي     ظاهرا حلقوقهم 

على انتهاك حقوق اإلنسان يف غزة، فإن أنشطة قوات األمن يف تفريق املظاهرات تتعارض              
 .مع أحكام اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان

د احلقوق املذكورة أعاله    وبغض النظر عما إذا كانت الوقائع تشري إىل جواز تقيي           -١٤٣٠
وفقا ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن أساليب ووسائل تفريـق             

ومن الواضح أن استخدام القوة ضد املظاهرات السلمية، حـسبما          . املظاهرات مدعاة للطعن  
بل الغـاز   جرى وصفه للبعثة، حمظور يف مثل هذه احلاالت، وخباصة االستخدام املميت لقنا           

، ) مـم  ٢٢ من عيـار     مبا يف ذلك الذخرية   (املسيل للدموع ضد املتظاهرين والذخرية احلية       
 التأكيد على أن القواعد املتعلقة باستخدام القوة مـن جانـب املـوظفني              وينبغي. والقناصة

  املبينة أعاله، تظل سارية حىت عندما تتحول املظاهرات إىل مظاهرات          ،املكلفني بإنفاذ القانون  
 اليت  ظاهرةاملغري سلمية، مثل احلاالت اليت يتم فيها الرشق باحلجارة، على حنو ما حدث يف               

 احلالة اليت وصفها شهود عيان      ويتبني من . ديسمرب/ كانون األول  ٢٨ نعلني يف    وقعت يف قرية  
يف قرية نعلني أن األسلحة النارية استخدمت عندما مل يكن هناك           اليت وقعت   لعمليات القتل   

ووفقا لشهود عيان،   . ديد حلياة أفراد قوات األمن اإلسرائيلية أو أي أحد حتت محايتهم          أي هت 
 أحدمها طلقة   بينما تلقى فإن القتيلني كليهما توفيا بطلقات نارية يف اجلزء العلوي من اجلسم،            

  .نارية يف ظهره

ارية الذي أدى    البعثة أن استخدام األسلحة الن     ترى،  املتوفرة إىل الوقائع    واستناداً  -١٤٣١
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٦إىل وفاة املتظاهرين يشكل انتهاكا للمادة       

__________ 

انضمت إسرائيل إىل توافـق اآلراء عنـدما اعتمـدت اجلمعيـة            . ، املرفق ٥٣/١٤٤ قرار اجلمعية العامة   ) ٧٦٠(
  .اإلعالن العامة
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 التقارير اليت أفـادت بـأن        من  أيضا ويتبني. والسياسية، باعتباره حرمانا تعسفيا من احلياة     
 على  قوات األمن اإلسرائيلية أخرت تقدمي اإلسعافات الطبية للمصابني يف مظاهرتني اثنتني          

 من املبادئ األساسية املتعلقـة      ٥ انتهاكات التفاقية جنيف الرابعة، واملبدأ       أنه وقعت األقل  
 .باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانني

 الذي تسبب يف اإلصـابة جبـروح دون         ،ويشكل االستخدام غري اجلائز للقوة      -١٤٣٢
 من العهد الدويل اخلاص     ٩ و ٧اعد، مبا يف ذلك املادتان      القتل، انتهاكا صرحيا لعدد من القو     

 .باحلقوق املدنية والسياسية

ويبدو أن استخدام القناصة والذخرية املميتة ضد املتظاهرين يف احلاالت الـيت              -١٤٣٣
هم حتت محايتهم، إشارة إىل وجود نيـة،    يوجد فيها أي هتديد حلياة اجلنود أو حلياة من         ال
ى األقل، بالتسبب يف إحلاق األذى باملدنيني، وهو ما قد يساوي القتـل             عدم مباالة عل   أو

 .  البعثة قلقا يف هذا الشأناليت أبلغت هباثري الكثري من احلوادث يو. العمد

والتمييز يف قواعد إطالق النار اليت تتبعها قوات األمن يف التعامل مع املظاهرات               -١٤٣٤
يشكل خرقا ملبدأ عدم التمييز املنصوص عليه       على أساس وجود أشخاص من جنسية معينة        

 مـن اتفاقيـة     ٢٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة          ٢يف املادة   
وتصبح هذه االنتهاكات أكثر جسامة عندما تعكس القواعد سياسة عامـة           . جنيف الرابعة 

 .للدولة قائمة على التمييز

 ات األمن اإلسرائيلية خارج سياق املظاهراتأعمال العنف اليت متارسها قو  -٣  

 ٢٠٠٩مـارس   /قارير عن حوادث مثل الغارة على قرية حارس يف آذار         تتثري ال   -١٤٣٥
وأنواع األعمال اليت وصفها العقيد فريوب، فضال عن تلك اليت وصفتها اإلفـادات الـيت               

اتفاقية جنيف الرابعـة     من   ٣٢استعرضتها البعثة، القلق فيما يتعلق بامتثاهلا ألحكام املادة         
 مـن اتفاقيـة     ١٦ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملـادة           ٧واملادة  

 . مناهضة التعذيب، بشأن منع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 املساءلة  -٤  

، عنـد االقتـضاء،     ل، واملالحقة القضائية  ا حتقيق فع   إجراء تؤكد البعثة على أن     -١٤٣٦
 دولة إسرائيل أو أطراف ثالثة، وتنطـوي علـى          أعوانيتعلق باألعمال اليت يقوم هبا       فيما

احلرمان من احلياة، واإلصابات اخلطرية والتعذيب أو املعاملة أو العقوبـة الالإنـسانية أو              
إلنـسان،  املهينة، وغريها من االنتهاكات احملتملة للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق ا          

 الوقائع املعروضة عليها تشري     من أن قلق  الويساور البعثة   .  دولة إسرائيل  التزام يقع على  هو  
ما يتعلق باألعمال املرتكبة ضد الفلسطينيني، مثـل         إىل إخفاق إسرائيل يف القيام بذلك يف      

 . تلك املبلغ عنها أعاله
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 ستنتاجاتاال  -٥  

 أعمال العنف اليت مارسـها      أفادت بتزايد اليت  تشعر البعثة باجلزع إزاء التقارير        -١٤٣٧
فشل قوات األمن اإلسرائيلية يف منع هجمات       أيضا إزاء   املستوطنون خالل السنة املاضية، و    

 . املستوطنني ضد املدنيني الفلسطينيني وممتلكاهتم

يساور البعثة بالغ القلق إزاء تزايد استخدام القوة، مبا يف ذلك اسـتخدام             كما    -١٤٣٨
 املميتة، ردا على املظاهرات، وإزاء تفشي أعمال العنف على يد قوات األمـن ضـد             القوة

ومما يثري القلق بوجه خـاص،      . الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل يف الضفة الغربية       
االفتقار الظاهر واملنهجي للمساءلة عن أعمال العنف اليت ترتكبها قوات األمن اإلسرائيلية            

 . سطينينيضد املدنيني الفل

ومع أن تصوير احلوادث بالفيديو قد أدى إىل فضح حوادث عنـف خطـرية                -١٤٣٩
بعينها، فإن القلق يساور البعثة إزاء احتمال وقوع أعمال عنف بعيدا عن األنظـار دون أن          

 . يبلغ عنها

، إذ بات ما يعترب من بـاب املغالطـة          أن هناك حدَّا جرى جتاوزه    وترى البعثة     -١٤٤٠
فالدعم العام الختاذ موقـف أكثـر       .  هو القاعدة السارية   " يف وقت احلرب   بوالًسلوكا مق "

 )٧٦٢(، واالفتقار إىل الرقابة العامة وإىل املساءلة، أمـور        )٧٦١(تشددا جتاه الفلسطينيني عموما   
  . سامهت كلها جمتمعة يف زيادة مستوى العنف احلرج أصال ضد السكان اخلاضعني للحماية

  الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيليةاحتجاز  - وعشرون حادي
 ٨ ١٠٠قرابـة   كان هناك   ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١في  ، ف تقديرات ملا أوردته ال   وفقاً  -١٤٤١

 ٣٩٠ امـرأة وحنـو      ٦٠ فلسطيين حمتجزين يف إسرائيل، مـن بينـهم          " سياسي سجني"
 مـن   اتاهتامات أو صدرت حبقهم إدان    وجهت إليهم   ومعظم هؤالء احملتجزين     .)٧٦٣(طفال

__________ 

 أغـسطس / آب ٥ على حنو ما بينه عدد من املستجوبني، مثل ساريت ميكائيلي يف مقابلـة هاتفيـة يف                ) ٧٦١(
٢٠٠٩.  

عن حقوق اإلنسان، يف مقال اسـتعرض فيـه ممارسـة           استنتج مايكل سفارد، وهو حمام إسرائيلي بارز         ) ٧٦٢(
مثن املعارضة القانونية الداخليـة النتـهاكات       " عاما، بعنوان    ٣٥ حقوق اإلنسان يف إسرائيل على مدى     

حمامي حقوق اإلنسان، عندما يقدمون ملتمسات إىل احملكمة العليـا اإلسـرائيلية،            " أن   "حقوق اإلنسان 
ت العامة لالحتالل، عن طريق الترويج لفكرة أن السكان الفلـسطينيني       فإهنم يقومون بدور وكالء العالقا    

  ."لديهم سبل اللجوء إىل العدالة
والبعثة هنا تستعمل األرقام املقدمة من مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان            . تتباين التقديرات  ) ٧٦٣(

سة، السيدة سحر فرنسيس،    وقد أوضحت املديرة العامة للمؤس    . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١عن الفترة حىت    
 أن إحـصاءاهتا تـستند إىل       ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٧يف جلسة االستماع العامة اليت ُعقدت يف جنيف يوم          

األرقام الشهرية اليت تنشرها هيئة السجون اإلسرائيلية وإىل الزيارات الشهرية اليت تقوم هبـا إىل مرافـق                 
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الفلـسطينيني يف الـضفة     الذي يسري اختصاصه على     نظام احملاكم العسكرية اإلسرائيلي     
ومن التهم الشائعة األخـرى     . احلجارةتتعلق اإلدانات األكثر شيوعا بتهمة رمي       و .الغربية

وتقع مجيع السجون اإلسرائيلية الـيت ُيحتجـز فيهـا          . )٧٦٤("عضوية منظمة غري قانونية   "
  .)٧٦٥( واحدننية احملتلة داخل إسرائيل باستثناء سجفلسطينيو األرض الفلسطي

من بني مجيع الفلسطينيني الذين حتتجزهم إسرائيل       و،  ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   -١٤٤٢
  فردا حمتجزين دون هتمة أو حماكمة، منهم       ٥١٢هناك  باالحتالل، كان   ذات صلة   ألسباب  

 ٥٠٠ اإلسـرائيلي، و    شخصا كانوا حمتجزين مبوجب قانون املقاتلني غري الـشرعيني         ١٢
  .)٧٦٧)(٧٦٦("اتجزين إداريحم"كانوا شخص 
 يوقد أقامت إسرائيل نظام احملاكم العسكرية خصيصا للتعامل مـع فلـسطيني             -١٤٤٣

األرض الفلسطينية احملتلة، يف حني أن املواطنني اإلسرائيليني الذين يعيشون يف الضفة الغربية             
يف إطار نظام القانون املـدين       اعتقاهلم،   ، حال يوجدون هبا بصورة أخرى، فهم ُيعاملون      أو

وليس مسموحا للسلطة الفلسطينية بـأن تعتقـل املـواطنني اإلسـرائيليني            . اإلسرائيلي
  .)٧٦٨(حتتجزهم أو

__________ 

وكـان مـن    . قي معلومات مباشرة من األسرى    وحاولت املؤسسة أيضا أن تست    . االحتجاز يف إسرائيل  
الصعب تقدمي إحصاءات دقيقة يف ظل تغري األرقام كل يوم، مع توايل عمليات اإلفـراج عـن أسـرى                   

 أكثـر مـن     ٢٠٠٨وأشارت، على سبيل املثال، إىل أن اجليش اإلسرائيلي أسر يف عام            . واعتقال آخرين 
الـسجني  "تعـّرف مؤسـسة الـضمري       و.  معتقل ٣٠٠ شخص، فكان املتوسط الشهري هو       ٤ ٠٠٠

 بكونه السجني احملتجز ألمر ذي صلة باالحتالل، يف مقابل احملتجـزين املتـهمني أو املـدانني                 "السياسي
  .خمالفات ال عالقة هلا باالحتالل/بارتكاب جرائم

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٧السيدة سحر فرنسيس، إفادة يف جلسة االستماع العامة اليت ُعقدت يف جنيف يوم  ) ٧٦٤(
التوقف عن احتجاز األسرى الفلسطينيني داخل      : التماس مؤسسة ييش دين إىل حمكمة العدل العليا       "انظر   ) ٧٦٥(

فقد قدمت مؤسسة يش دين، إىل جانب مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل، ومركـز مهوكيـد                . إسرائيل
 بعدم احتجـاز     تطالب فيه  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥للدفاع عن الفرد، التماسا إىل حمكمة العدل العليا يف          

السجناء واألسرى الذين يقيمون يف الضفة الغربية يف معتقالت تقع داخل إسرائيل، والكف عـن عقـد                 
، علـى   انظر أيـضاً  . "جلسات توجيه االهتام إىل هؤالء احملتجزين يف حماكم توجد خارج الضفة الغربية           

 ليـزا  وانظـر أيـضاً  . /http://www.hamoked.org وانظر أيضاً. ... Backyard Proceedingsسبيل املثال، 
مطبعـة   (Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gazaحجار، 

  ).٢٠٠٥جامعة كاليفورنيا، 
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١أرقام قدمتها مؤسسة الضمري حىت  ) ٧٦٦(
 لي الذي يتعامل بصورة خاصة مع االحتجاز اإلداري هو األمر العـسكري رقـم             األمر العسكري األص   ) ٧٦٧(

األمـر املتعلـق    : وآخر تعـديل هـو    . وحتمل التعديالت اليت أحلقت به فيما بعد أرقاما خمتلفة        . ١٢٢٦
انظر أيـضا   . ٢٠٠٧،  )١٥٩١رقم  ) (جوديا ومساريا ] (صيغة خمتلطة ) [أمر مؤقت (باالعتقاالت اإلدارية   

 /، تـشرين الثـاين  "تقرير حتليلي قانوين : االعتقال اإلداري يف األرض الفلسطينية احملتلة     "ري،  مؤسسة الضم 
  .٢٠٠٨وفمرب ن

 الفلسطيين املؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، املرفق الرابـع، الربوتوكـول             -االتفاق اإلسرائيلي    ) ٧٦٨(
  .١املتعلق بالشؤون القانونية، املادة 
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االحـتالل، تعـرض    عمر  عاما املاضية من    الثالثة واألربعني   وُيقدر أنه خالل      -١٤٤٤
ل لالحتجـاز مبوجـب      فلسطيين من الرجال والنساء واألطفـا      ٧٠٠ ٠٠٠يقرب من    ما

ن عمليات االحتجاز هذه ضـرورية      بأوتقول إسرائيل    .)٧٦٩(األوامر العسكرية اإلسرائيلية  
  .ألسباب تتعلق باألمن

أما حقوق الفلسطينيني يف احملاكمة العادلة فهي حمدودة للغاية يف ظـل نظـام                -١٤٤٥
الرئيسي لتنظـيم   ، وهو املصدر    ٣٧٨األمر العسكري رقم    ف .احملاكم العسكرية اإلسرائيلي  

بإبقاء املعتقل الفلسطيين من األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا يف          يسمح  االحتجاز واحملاكمة،   
عرضـه  ، رهن االحتجاز ملدة تصل إىل مثانية أيام قبـل           الثانية عشرة ذلك األطفال يف سن     

 ٤٨ثل املعتقل اإلسرائيلي أمـام قـاض خـالل          ميجيب أن   يف حني   (قاض عسكري   على  
 يومـا  ٩٠ىل إوعالوة على ذلك، ميكن احتجاز املعتقلني الفلسطينيني ملدة تـصل        ).ساعة

وميكـن احتجـاز     .)٧٧٠()ساعة للمعتقلني اإلسـرائيليني    ٤٨يف مقابل   (دون مقابلة حمام    
وجيب توجيه االهتام   ( يوما قبل توجيه اهتام إليهم       ١٨٨ىل  إاملعتقلني الفلسطينيني ملدة تصل     

  .)٧٧١()يوما ٣٠يف غضون إىل املعتقل اإلسرائيلي 
التعرض للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة أثناء        توجه اهتامات ب   ما   وكثرياً  -١٤٤٦

االعتقال واالستجواب واالحتجاز، يف حني ُيعاب على نظام احملـاكم اسـتخدام األدلـة              
فر تسوُيدعى أيضا أن الشكاوى من سوء معاملة احملتجزين نادرا ما            .)٧٧٢(املنتزعة باإلكراه 

ويعامـل نظـام    . )٧٧٣( املتورطني إجراء حتقيقات أو مالحقة قضائية، ناهيك عن إدانة       عن  
احملاكم العسكرية اإلسرائيلي األطفال الفلسطينيني باعتبارهم أشخاصا راشدين بداية مـن           

__________ 

)٧٦٩ ( A/HRC/7/17.  
 وقانون  "أمر يتعلق بالتوجيهات األمنية   " ٣٧٨ من األمر العسكري رقم      ٧٨من املادة   ) د(و) ج(الفقرتان   ) ٧٧٠(

  .١٩٩٦قانون عام )  االحتجاز-صالحيات التنفيذ (اإلجراءات اجلنائية اإلسرائيلي 
  .http://www.hamoked.org وانظر أيضاً. …Backyard Proceedings، على سبيل املثال، انظر أيضاً ) ٧٧١(
، ٢٠٠٩مـايو  /ألمم املتحدة ملناهضة التعذيب، يف استعراضها املتعلق بإسرائيل املؤرخ أيـار      أعربت جلنة ا   ) ٧٧٢(

 املتعلقة باستخدام أسـاليب     "االدعاءات العديدة واملستمرة واملتسقة   "عن قلقها إزاء عدد من األمور منها        
 اليت قدمها التحالف التـابع      الثالثة "التقارير البديلة " وانظر أيضاً ). CAT/C/ISR/CO/4(تتناىف مع االتفاقية    

؛ وتقرير االحتاد املنـاهض  ٢٠٠٨سبتمرب /، يف أيلول)United Against Torture(لالحتاد املناهض للتعذيب 
؛ وترد أمثلة للتعذيب املمارس يف اإلحاطة اليت قدمتـها اللجنـة العامـة              ٢٠٠٩أبريل  /للتعذيب، نيسان 

؛ )٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان (ة ملناهضة التعذيب إىل اللجنـة       ملناهضة التعذيب يف إسرائيل واملنظمة العاملي     
  .والتقرير الذي قدمته منظمة العفو الدولية إىل اللجنة

 No defence: Soldier violence against Palestinian“اللجنة العامة ملناهـضة التعـذيب يف إسـرائيل،     ) ٧٧٣(

detainees”   صاءات ييش ديـن املتعلقـة   ؛ وانظر أيضا إح٣٨. ، ص٢٠٠٨يونيه /، تقرير دوري، حزيران
  .http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=criminal3&lang=en: مبشروع املساءلة



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 392 

يف حني ال ُيعترب املواطن اإلسرائيلي راشدا إال بعد بلوغه سـن             .)٧٧٤(السادسة عشرة سن  
  .الثامنة عشرة

وتورد التقارير أن السجناء الفلسطينيني ُيحتجزون يف مرافق احتجاز ال يتـوفر              -١٤٤٧
فسجن كتزيوت، على سبيل املثـال، يـؤوي الـسجناء يف           (فيها احلد األدىن من املعايري      

 .)٧٧٥(حيصل السجناء على الرعاية الصحية والتعليم إال بشكل حمدود للغايـة           ، وال )اخليام
ين أيضا أن العديد من املعتقلني ال يتلقون زيارات عائلية، ألن           واالحتجاز داخل إسرائيل يع   

  ).انظر الفصل الثاين والعشرين(أقارهبم ممنوعون من دخول إسرائيل 
العمليـات   أثنـاء    سكان غزة العشرات من   اعتقلت القوات املسلحة اإلسرائيلية     وقد    -١٤٤٨

 يـزال   سجون داخل إسرائيل، حيث ال     وُنقل جزء ممن اعُتقلوا إىل     .سرائيلية يف غزة  العسكرية اإل 
  .ويف الفصل اخلامس عشر مناقشة هلذه املسألة .بعضهم هناك وقت كتابة هذا التقرير

قضايا مرتبطة بالعمليات العسكرية اليت قامت هبا إسرائيل يف غزة يف كـانون              –ألف   
 ٢٠٠٩ يناير/وكانون الثاين ٢٠٠٨ديسمرب /األول

  ء غزةاملعاملة التمييزية لسجنا -١  
ئيل عـن   ا، توقفت إسر  ٢٠٠٥أغسطس  /بعد االنسحاب من قطاع غزة يف آب        -١٤٤٩

تطبيق أوامرها العسكرية على غزة وبدأت مالحقة معتقلي غزة قضائيا مبوجـب القـانون              
 يغري ضمانات احملاكمة    )٧٧٦(، أقر الكنيست قانونا   ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران  .اجلنائي احمللي 

بوضـع املعتقـل يف       اجلنائي اإلسرائيلي، وذلك بالسماح، مثال،     العادلة القائمة يف القانون   
  .)٧٧٧() ساعة٩٦بعد أول مثول أمام قاض يف غضون ( يوما ٢١احلبس االنفرادي ملدة 

__________ 

  .١٣٢انظر األمر العسكري رقم  ) ٧٧٤(
 ري،ـة الـضم  ـ انظر، على سبيل املثال، مؤسـس      انظر أدناه مسألة األطفال األسرى؛ وبشأن األسريات،       ) ٧٧٥(

“In need of protection: Palestinian female prisoners in Israeli detention” نـوفمرب  /، تشرين الثـاين
٢٠٠٨.  

احملتجز املشتبه يف ارتكابه جرمية     ) ( االحتجاز -صالحيات التنفيذ    (٢٠٠٦قانون اإلجراءات اجلنائية لعام      ) ٧٧٦(
  ).أمر مؤقت) (أمنية

باملقارنة مع األشخاص احملتجزين يف إطار قانون اإلجراءات اجلنائية العادية، إذ يتعني أن يعـرض هـؤالء                  ) ٧٧٧(
 -صالحيات التنفيـذ    ( ساعة، وفقا لقانون اإلجراءات اجلنائية       ٤٨ ساعة، أو    ٢٤على قاض يف غضون     

اإلنـسان واحلريـات    وقد علق املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق           . ١٩٩٦لعام  ) االعتقاالت
 ٢٧، على إثـر اعتمـاد الكنيـست يف          ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٥األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، يف       

)  االحتجـاز  -صالحيات التنفيـذ    (اإلجراءات اجلنائية   " ٢٠٠٦-٥٧٦٥ للقانون   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
ال القانون بعيدا عـن تقـدمي   ال يز": ، بقوله")حكم مؤقت) (احملتجزون املشتبه يف ارتكاهبم جرائم أمنية (

وينص القانون بوجه خـاص علـى       . مجيع الضمانات اإلجرائية الالزمة لألفراد احملتجزين ألسباب أمنية       
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غري أنه ال ينطبق، يف املمارسة العملية، إال على          .وليس يف القانون أحكام متييزية      -١٤٥٠
طينيني مـن األرض الفلـسطينية احملتلـة أو         املشتبه هبم من الفلسطينيني، سواء كانوا فلس      

ىل جلنـة الكنيـست املعنيـة    إووفقا للتقديرات املقدمـة   .فلسطينيني من مواطين إسرائيل  
بالدستور والقانون والعدل من رئيس وحدة التحقيقات يف جهاز األمن العام بشأن نطـاق              

الذين طبق عليهم هـذا     ( يف املائة من احملتجزين      ٩٠ما يزيد على    "تطبيق هذا القانون، فإن     
 أنه كانت هناك حاالت حملتجزين ليـسوا مـن          بيد قطاع غزة،     سكان كانوا من ) القانون

  .)٧٧٨("وهم من املدنيني اإلسرائيليني...  نيقطاع غزة، مثل القدس الشرقية والعرب اإلسرائيلي
ن ويف كـانو   .٢٠٠٨ينـاير   /وقد مت متديد العمل هبذا القانون يف كانون الثاين          -١٤٥١
، مت االستماع إىل التماس مقدم إىل حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية مـن             ٢٠٠٩يناير  /الثاين

مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل، واللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسـرائيل، ومركـز              
وانتقدت احملكمة عدة جوانب من القانون، إال أن احلكومة قالت إن لديها أمـورا               .عدالة

، قررت احملكمة،   ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار  . ضرورة اللجوء إىل مثل هذا القانون      سرية تعلل 
استنادا إىل األدلة السرية اليت قدمتها الدولة، أن القيود الـيت يفرضـها القـانون قانونيـة           

واحتجاجا على استخدام احملكمة ألدلة سرية للبت يف دستورية القـانون،           . )٧٧٩(ومتناسبة
  .)٧٨٠(التماسهاسحبت منظمات حقوق اإلنسان 

  قانون املقاتلني غري الشرعيني )أ(  
 املتعلق باعتقال املقاتلني غـري الـشرعيني       ٢٠٠٢ينص القانون اإلسرائيلي لعام       -١٤٥٢

إذ يوفر هذا القانون مستوى مـن       . )٧٨١( ملدة غري حمدودة   "األجانب"على احتجاز الرعايا    
 ذلك خيفف عبء اإلثبات ويرفـع       وهو إىل  .احلماية أدىن مما يوفره القانون املذكور أعاله      

__________ 

 ساعة قبل عرضه على قاض، وعلى جواز اختـاذ قـرار            ٩٦إمكانية إبقاء شخص يف احلجز ملا يصل إىل         
. ة اليت ُيمنع فيهـا مـن االتـصال مبحـام          بتمديد فترة االحتجاز يف غياب الشخص احملتجز أثناء الفتر        

وباإلضافة إىل ذلك، فبينما مل يزد هذا القانون من سوء األحكام املتعلقة مبقابلة حمام، فإن ما يسمح بـه                   
 يوما دون مقابلة حمام مناف للقـانون        ٢١قانون االعتقال الساري النفاذ حاليا من احتجاز أشخاص ملدة          

  ).A/HRC/4/26/Add.1 ("الدويل حلقوق اإلنسان
ورد يف االلتماس املقدم من مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل واللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسـرائيل           ) ٧٧٨(

ومركز عدالة إىل حمكمة العدل العليا، اللجنة العامة ملناهضة التعذيب وآخرون ضد وزير العدل وآخرين،               
  .2028/08القضية رقم 

، ”Revoke law severely limiting due process rights“وشـركاؤها،  مجعية حقوق املواطن يف إسـرائيل   ) ٧٧٩(
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٤صحفية،  نشرة

 Illegal decision by HCJ Judges to hear classified GSS“مجعيـة حقـوق املـواطن يف إسـرائيل،      ) ٧٨٠(

evidence” ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٤، نشرة صحفية.  
 تطبيق القانون يف األشهر الستة املاضية على أبناء غزة فقـط، انظـر              حسب بيانات مركز عدالة، اقتصر     ) ٧٨١(

، جملة عدالة اإللكترونيـة،     "معطيات جديدة عن األسرى الفلسطينيني احملتجزين يف السجون اإلسرائيلية        "
  .٢٠٠٩يوليه /، متوز٦٢العدد 
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الحتـاد  ل املنظمات غري احلكوميـة التـابع    حتالفوقد خلص  .)٧٨٢(عتبة املراجعة القضائية  
أحكـام  التمعن يف   " يف تقريره املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب، إىل أن           ،لتعذيباملناهض ل 

به هبـم رهـائن    أن اهلدف من ورائه هو السماح إلسرائيل باحتجاز املشت         يبنيهذا القانون   
  ."ميكن استخدامهم كورقة مساومة يف مفاوضات مقبلة

خص نعت أي ش   هلذا القانون، فإن رئيس هيئة األركان العامة هو الذي ي          ووفقاً  -١٤٥٣
 : بكونه"مقاتل غري شرعي"ويعرف القانون مفهوم  ."مقاتل غري شرعي" بأنه

ية ضد دولـة   شارك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف أعمال عدائ      شخصاً  
إسرائيل، أو عضوا يف قوة ترتكب أعماال عدائية ضد دولة إسرائيل، حيـث ال              

 من اتفاقيـة جنيـف الثالثـة        ٤تنطبق عليه الشروط املنصوص عليها يف املادة        
 املتعلقة بأسرى احلرب ومنح مركز أسـري        ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢املؤرخة  

  ).٢املادة (حرب يف القانون اإلنساين الدويل 
، ٢٠٠٨يوليـه   /متوزوقد مت الطعن يف التعديالت اليت أدخلت على القانون يف             -١٤٥٤

قاض، وقبل الـسماح هلـم      عرضهم على   واليت تضمنت متديد فترة احتجاز املعتقلني قبل        
 فقد اعتربت حمكمـة االسـتئناف اجلنـائي         .حكم االستئناف ولكن أيدها   مبقابلة حمام،   

  .)٧٨٣(جما مع القانون اإلنساين الدويلالقانون دستوريا ومنساإلسرائيلية ذلك 
وال يتطلب االحتجاز مبوجب هذا القانون االعتراف باجلرم أو وجـود بينـة               -١٤٥٥

يتـيح  "ز امليزان حلقوق اإلنـسان،  كب مرسوح .مقبولة كجزء من معايري احملاكمة العادلة     
 بنـاء   ،ملدة غري حمـدودة   ألفراد بشكل تعسفي و   اجليش ل هذا القانون بوجه خاص احتجاز      

مباشرة جلرمية القيام بأنشطة مباشرة أو غري       ،  ارتكاهبمثبوت  الشك يف ارتكاهبم، وليس     على  
  .)٧٨٤("إىل جمموعات تعمل على املساس بأمن إسرائيلجرمية االنتماء  أو ،قد متس بأمن إسرائيل

  غزة وبرنامج جلنة الصليب األمحر الدولية للزيارات العائلية )ب(  
، علقت السلطات اإلسرائيلية برنامج جلنة الصليب       ٢٠٠٧ونيه  ي/ حزيران ٦يف    -١٤٥٦

قطعت بالفعـل مجيـع     تكون قد   ك  لاألمحر الدولية للزيارات العائلية يف قطاع غزة، وبذ       
وقبل تنفيذ االعتقاالت    .)٧٨٥( والعامل اخلارجي  من سكان غزة  وسائل االتصال بني السجناء     

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٢مراسلة للبعثة مع مركز مهوكيد،  ) ٧٨٢(
 ١١ بصفتها حمكمة استئناف جنائية، ألف وباء ضد دولة إسرائيل، احلكم املؤرخ             احملكمة العليا وهي تبت    ) ٧٨٣(

  .٢٠٠٨يونيه /حزيران
مقـاتلني  ‘مركز امليزان يطالب باإلفراج عن مجيع املعتقلني الذين حتتجزهم إسرائيل وخاصة من تصنفهم              " ) ٧٨٤(

  .٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٦، "يف خمالفة للقانون الدويل ومبادئ حقوق اإلنسان‘ غري شرعيني
  .ال ُيسمح لألسرى الفلسطينيني عادة باستعمال اهلاتف أو اإلنترنت ) ٧٨٥(
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انظـر  (يلي األخري يف قطـاع غـزة   اجلديدة يف صفوف سكان غزة خالل اهلجوم اإلسرائ       
 ،٢٠٠٩يونيـه  /حزيرانويف  . سجني وأسرهم٩٠٠، تضرر من احلظر حنو    )عشر الفصل اخلامس 

  .)٧٨٦(دعت جلنة الصليب األمحر الدولية إىل رفع احلظر
مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان، فإن توقيـت قـرار حظـر            ملا ذكرته    ووفقاً  -١٤٥٧

تتال بني الفصائل يف قطاع غزة الذي أعقبه استيالء محـاس           الزيارات العائلية تزامن مع االق    
ولذلك فإن قرار    ."إرهابية "تعتربه منظمة حزب ال تعترف به إسرائيل و     وهي  على السلطة،   

تعليق الربنامج يبدو شكال من أشكال العقاب اجلماعي اهلدف منه إجبار الفلسطينيني على             
 ١٧ويف  . )٧٨٧(يـادة الفلـسطينية   االستجابة ملطالب إسرائيل مـن حيـث اختيـار الق         

، قدم مركز عدالة التماسا باسم عائالت أسرى من سكان غزة، وباسـم             ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
ألسرى الفلسطينيني، يطعن به يف شـرعية احلظـر         مجعية ا ، و مؤسسة امليزان حلقوق اإلنسان   

 فيـه   وعند كتابة هذا التقرير، كان ذلـك االلتمـاس مل يبـت           . )٧٨٨(الزياراتاملفروض على   
، أدلت احلكومة اإلسرائيلية للمحكمـة العليـا        ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول  . )٧٨٩(بعد

إىل أن الدولة ليست ملزمة بالسماح لألسر من غزة بزيـارة أقارهبـا احملتجـزين يف        حبجج تشري   
  .)٧٩٠(السجون اإلسرائيلية

سكرية يف غزة   وباإلضافة إىل ذلك، قدم مركز عدالة التماسا، أثناء العمليات الع           -١٤٥٨
يناير، يطالب فيه بالسماح للسجناء مـن سـكان         /ديسمرب وكانون الثاين  /يف كانون األول  

ونبه املركز إىل أن عدم الـسماح بـذلك         . قطاع غزة باستخدام اهلاتف لالتصال بذويهم     
حيول سجنهم إىل أمر    "يشكل انتهاكا حلق احملتجزين يف الكرامة وحقهم يف احلياة العائلية، و          

ومذل يتناىف مع األعراف واملواثيق الدولية، وخصوصا اإلعـالن العـاملي حلقـوق             مهني  
 ملا ذكره مركز عدالة، ردت هيئة السجون بأهنا مسحت لكل واحـد           ووفقاً. )٧٩١("اإلنسان

وأكد بعض السجناء ملركز عدالة أنه مسح هلـم         . من األسرى باستخدام اهلاتف مرة واحدة     

__________ 

جيب السماح للعائالت باستئناف زيـارة أقربائهـا احملتجـزين يف           : غزة"جلنة الصليب األمحر الدولية،      ) ٧٨٦(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠، نشرة إخبارية، "إسرائيل

  .٢٠٠٩فرباير /ة وقائع، شباط، ورق"األسرى الفلسطينيون يف إسرائيل"مؤسسة الضمري،  ) ٧٨٧(
 عدالة ومركز امليزان ومجعية األسرى الفلسطينيني يلتمسون من احملكمة العليـا الـسماح            "مركز عدالة،    ) ٧٨٨(

  .٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٧، نشرة صحفية، "لسكان قطاع غزة بزيارة أقارهبم األسرى يف السجون اإلسرائيلية
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢مراَسلة للبعثة مع مركز عدالة،  ) ٧٨٩(
إسرائيل ليست ملزمة بالسماح لعائالت األسرى من غزة بزيـارة          : الدولة للمحكمة العليا  "مركز عدالة،    ) ٧٩٠(

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٧، نشرة صحفية، "أقارهبا احملتجزين يف السجون اإلسرائيلية
ح للـسجناء مـن     جيب السما : ودائرة السجون ] املدعي العام [مركز عدالة يف التماس إىل      ": مركز عدالة  ) ٧٩١(

 كـانون   ٣١، نشرة صحفية،    "قطاع غزة احملتجزين يف إسرائيل باستخدام اهلواتف لالطمئنان على ذويهم         
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول
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رون إنه مل يسمح هلم بذلك بدعوى أهنـم مل يقـدموا            باستخدام اهلاتف، يف حني قال آخ     
  .)٧٩٢(أحد أقربائهم قد فارق احلياة خالل اهلجوم شهادة تثبت أن

ارتفاع عدد أطفال الضفة الغربية الذين اعتقلوا واحتجزوا أثناء العمليات العـسكرية يف               -٢  
  غزة أو بعدها

لـضفة الغربيـة الـذين      تلقت البعثة معلومات مفادها أن أعداد األطفال من ا          -١٤٥٩
وحـسب  . حتتجزهم إسرائيل تصاعدت خالل العمليات العسكرية اإلسـرائيلية يف غـزة          

 ٣٨٩ فرع فلسطني، وصلت تلك األرقام إىل        -بيانات احلركة العاملية للدفاع عن األطفال       
 يف  ٣٠٧ و ٣٢٧فرباير، مقارنـة مـع      / طفال يف شباط   ٤١٣يناير و /طفال يف كانون الثاين   

. ٢٠٠٨ طفـال يف عـام       ٣١٩ا من السنة السابقة، ومتوسط شهري قـدره         الفترة نفسه 
أو /وأوردت التقارير أن العديد من هؤالء األطفال أُلقي القبض عليهم وهم يف الـشارع و              

والحظت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال أيضا حدوث تغيري يف          . )٧٩٣(أثناء املظاهرات 
 سـنة متثـل يف      ١٥ و ١٢ تتراوح أعمارها بني     فالفئة اليت : متوسط أعمار أولئك األطفال   

ينـاير  / يف املائة يف فترة كانون الثاين٣٦ يف املائة، إال أن هذه النسبة وصلت إىل          ٢٣العادة  
 /ينـاير إىل آذار   /وقد مثَّلت احلركة يف الفترة من كانون الثاين       . )٧٩٤(٢٠٠٩فرباير  /وشباط
، كـان   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٠ويف  .  طفال أمام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية     ٦٩مارس  

قد أُفرج عن مثانية من هؤالء األطفال دون توجيه هتمة إليهم، يف حني أن مـن وجهـت                  
 منـهم   ١٤ منـهم، وال يـزال       ٤٧ طفال، صدرت أحكام على      ٦١إليهم هتم وعددهم    
  .)٧٩٥(ينتظرون احملاكمة

 يف النـسب    والحظت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال أيضا حدوث تغـري           -١٤٦٠
املئوية لألطفال الذين ُوجهت إليهم هتم ارتكاب خمالفات بعينها يف األشهر الثالثـة األوىل              

 يف املائة من األطفـال هتمـة رمـي          ٢٧، ُوجهت إىل    ٢٠٠٨ففي عام   : ٢٠٠٩من عام   
يش ـاجل"ع أن   ـوالواق.  يف املائة يف الفترة اليت يشملها هذا التقرير        ٦١احلجارة، يف مقابل    

__________ 

  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢مراسلة للبعثة مع مركز عدالة،  ) ٧٩٢(
طفال يف  احلركة قلقة إزاء تزايد عمليات اعتقال األ      " فرع فلسطني،    -احلركة العاملية للدفاع عن األطفال       ) ٧٩٣(

خالل األسبوعني األولـني مـن كـانون        ". ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٧، بيان مؤرخ    "الضفة الغربية 
 أطفال فلسطينيني يف جلسات استماع متهيديـة، يف    ١٠يناير قُدم أمام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية       /الثاين

على العديد من أولئك األطفـال      وقد أُلقي القبض    . ١٥ و ١٠حني يتراوح املتوسط الشهري العادي بني       
  ."أو أثناء املظاهرات/وهم يف الشارع و

احلركة العاملية للدفاع عن األطفال قلقة إزاء التزايد احلـاد لظـاهرة            "وانظر أيضا   . تقرير مقدم إىل البعثة    ) ٧٩٤(
  .٢٠٠٩مارس / آذار١١، بيان مؤرخ "اعتقال األطفال

 فرع فلسطني أهنـا متثـل       -العاملية للدفاع عن األطفال     تقدر احلركة   . ٤تقرير مقدم إىل البعثة، الصفحة       ) ٧٩٥(
  . يف املائة من األطفال الذين ميثلون أمام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية٤٠ و٣٠بني  ما
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كن يريد أن يفقد السيطرة على الضفة الغربية أثناء عملية الرصاص املصبوب، فاهنـال              مل ي 
العديـد مـن هـؤالء      "وخلصت احلركة إىل أن     . "بكل ما أويت من قوة على املظاهرات      

األطفال كانوا دون متوسط سن األطفال احملتجزين، وأن غالبيتهم وجهـت إلـيهم هتـم              
 إىل أن ارتفاع عدد األطفال احملتجزين مرده إىل         ارتكاب خمالفات بسيطة، وكل ذلك يشري     

مشاركتهم يف عدد أكرب من املظاهرات يف الضفة الغربية أثناء عملية الرصاص املـصبوب،              
وإىل ارتفاع وترية استعمال السلطات اإلسرائيلية للقوة، مبا يف ذلك االعتقـال اجلمـاعي،       

  .)٧٩٦("لقمع تلك االحتجاجات وتثبيطها
  )٧٩٧()٢٠٠٨(فلسطينيني الذين حتتجزهم إسرائيل يف هناية كل شهر عدد األطفال ال

 الشهر/السنة

كانون 
  /الثاين
  يناير

  /شباط
  فرباير

  /آذار
  مارس

  /نيسان
  يوليه/متوز يونيه/حزيران  مايو/أيار  أبريل

 /آب
  أغسطس

  /أيلول
  سبتمرب

تشرين 
  /األول
  أكتوبر

تشرين 
  /الثاين
  نوفمرب

كانون 
  /األول

  ديسمرب

٣٤٢  ٣٢٧  ٢٩٧  ٣٠٤  ٢٩٣  ٣٢٤  ٣٢٣  ٣٣٧  ٣٢٧  ٣٢٥  ٣٠٧  ٣٢٧  ٢٠٠٨  

٣٥٥  ٣٤٦  ٣٩١  ٤٢٠  ٤٢٣  ٣٨٩  ٢٠٠٩  -  -  -  -  -  -  

  . هذه األرقام ليست تراكمية  :مالحظة 
وفيما يلي حملة موجزة عن إحدى احلاالت اليت وثقتها احلركة العاملية للـدفاع               -١٤٦١

  :األطفال عن
 ١ي عليه القـبض يف      طفل يف اخلامسة عشرة من العمر، ألق      .: أمحد ق   

ينـاير  / كانون الثاين  ١ يف   - واهتم برمي احلجارة     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
، كان أمحد يشارك يف مظاهرة مناهضة للحرب يف غزة قـرب نقطـة              ٢٠٠٩

.  متر إىل سيارة عسكرية    ١٠٠وقبض عليه اجلنود وجّروه ملسافة      . تفتيش قلنديا 
. بال بالستيكية، وُعصبت عينـاه وتعرض أمحد للصفع والركل، وكبلت يداه حب 

وُنقل إىل عتاروت الستجوابه، وأُرغم على اجللوس يف العراء يف جو بارد حـىت    
واهتم أمحـد  . الرابعة فجرا، مث ُنقل إىل سجن عوفر، فإىل سجون داخل إسرائيل    

 ١ ٠٠٠برمي احلجارة وُحكم عليه بأربعة أشهر ونصف حبسا وبغرامة قدرها           
  .شاقل جديد

__________ 

انظر الفصل العشرين بشأن    . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣اجتماع للبعثة مع احلركة العاملية للدفاع عن األطفال،          ) ٧٩٦(
  .لي للقوة يف الضفة الغربيةتزايد استعمال اجليش اإلسرائي

تتشكل هذه األرقام بشكل أساسي مـن حـاملي         .  فرع فلسطني  -احلركة العاملية للدفاع عن األطفال       ) ٧٩٧(
الفلسطينيون احلاملون لبطاقة هوية القـدس فتتعامـل        ) والكبار(أما األطفال   . بطاقة هوية الضفة الغربية   

مقابلة للبعثة مع جـريار     . (شمل األرقام األطفال من غزة    وال ت . معهم احملاكم اإلسرائيلية املدنية بوجه عام     
  ).٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤هورتن من احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، 
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زة إىل اندالع موجة من املظاهرات اليت       ـة يف غ  ـات اإلسرائيلي ـدت العملي وأ  -١٤٦٢
وتواصلت عمليات احتجـاز األطفـال بأعـداد مرتفعـة يف           . مل ختمد بانتهاء العمليات   

مارس، ويشري ارتفاع النسبة املئوية لألطفال املتهمني برمي احلجارة إىل          /فرباير وآذار /شباط
وتفيد احلركة العاملية للدفاع عن األطفال بوقـوع حـادثيت          . أهنم اعُتقلوا أثناء املظاهرات   

، ٢٠٠٩مـارس  /ينـاير وآذار /اعتقال مجاعي لألطفال عقب مظاهرات يف كانون الثـاين       
إحدامها يف قرية حارس، حيث دخلت القوات املسلحة اإلسرائيلية القرية حنـو منتـصف              

ا يقرب من يوم كامل، قبل       طفال، واحتجزهتم يف إحدى املدارس مل      ٩٠الليل، وطوقت حنو    
وقد أشارت وسـائط اإلعـالم الربيطانيـة إىل         . )٧٩٨(أن تعتقل يف هناية األمر أربعة منهم      

 :احلادث نفسه، وأوردت شهادة أدىل هبا العقيد إتاي فريوب، قائد لواء كفري، حيث قال

فكلمـا اصـطحب    . كانت أسوأ حاالت الضرب حتدث يف احلمامات      "  
وإذا . دورة املياه اهنالوا عليهم بالضرب والشتم بال سبب       إىل  ] حمتجزين[اجلنود  

وحيـدث  . أخذوا عربيا إىل دورة املياه ليتبول صفعه أحدهم صفعة تلقيه أرضا          
ذلك والعريب مكبل اليدين إىل اخللف بقيد من النايلون ومعـصوب العيـنني،             
ودون أن يسيء األدب مع أحد، أو يفعل أي شيء يثري أعصاب أيا من كـان                

والكالم هنا عن عريب يبلـغ مـن        . وما كان حيدث له ذلك إال ألنه عريب       . ..
  .)٧٩٩("العمر حنو مخسة عشر عاما

، كتب رئيس احلركة العاملية للدفاع عن األطفال إىل         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦ويف    -١٤٦٣
وزير العدل اإلسرائيلي، دانييل فريدمان، يطلب تفسريا لالرتفاع احلاد يف عدد األطفـال             

ينيني الذين حتتجزهم إسرائيل، وأبلغ جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق الطفل هبـذه             الفلسط
  .)٨٠٠(وحىت كتابة هذا التقرير، مل يصدر أي رد على ذلك االستفسار. التطورات
وخلصت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف تقريرها عن احتجاز إسـرائيل              -١٤٦٤

ات اإلسرائيلية تسيء معاملـة األطفـال الفلـسطينيني    لألطفال الفلسطينيني إىل أن السلط  
  .)٨٠١(بصورة منتظمة ومؤسسية

ويف بيان صادر تأييدا للتقرير املذكور، قالت منظمة األمم املتحـدة للطفولـة               -١٤٦٥
، ومنظمة الصحة العاملية، ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،             )اليونيسيف(

__________ 

  .٦تقرير مقدم إىل البعثة، الصفحة  ) ٧٩٨(
 ممارسـات اجلنـود     -تكبيـل وعـصب أعـني وضـرب         (مقال يف جريدة اإلندبندنت، حتت عنوان        ) ٧٩٩(

  .”Bound, blindfolded and beaten - by Israeli troops“ ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩، )اإلسرائيليني
  .تقرير مقدم إىل البعثة ) ٨٠٠(
ـ  ) ٨٠١( -Palestinian Child Prisoners: The systematic and institutionalised illال، ـاحلركة العاملية للدفاع عن األطف

treatment and torture of Palestinian children by Israeli authorities )٢٠٠٩يونيه /حزيران.(  
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وهي تشكل جمتمعة الفريق العامل املعين      (حقوق األطفال   والوكاالت احمللية والدولية حلماية     
احملـاكم  "، إن   )١٦١٢باالنتهاكات اخلطرية ضد األطفال املنشأ مبوجب قرار جملس األمن          

العسكرية اإلسرائيلية تنتهك العديد من حقوق احملاكمة العادلة األساسية الـيت يـضمنها             
ففي مجيع احلاالت تقريبـا،     ... اإلنسان  القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق       

على سبيل املثال، يشكل االعتراف الذي ُينتزع مـن األطفـال قهـرا أثنـاء عمليـات                 
وأغلب ما ُيتهم به األطفال     . االستجواب اليت جتري يف غياب حمام الدليل األساسي لإلدانة        

 القـصوى إىل    ، وهي هتمة تصل عقوبتـها     ) يف املائة من احلاالت    ٢٧زهاء  (رمي احلجارة   
 يف املائـة   ٩٥ويف ظل إمكانية فرض أحكام قاسية، تنتهي قرابة         . ...  سنة ٢٠السجن ملدة   

  .)٨٠٢("من احلاالت بإقرار الطفل باملنسوب إليه، سواء ارتكب اجلرم فعال أو مل يرتكبه
وقال قائد عسكري إسرائيلي سابق حملطة يب يب سي إن الفتيـة الفلـسطينيني                -١٤٦٦

.  معتاد لسوء املعاملة على أيدي اجلنود اإلسرائيليني أثنـاء احتجـازهم           يتعرضون بشكل 
وتضمنت املادة املنشورة يف موقع احملطة على اإلنترنت شريط فيديو يظهر فيه فىت فلسطيين              

وقال العقيد إفرايت الذي كان قد غادر اجلندية منـذ مخـسة            . وهو يتعرض لالعتقال ليال   
على أي أحد دون سن التاسعة أو العاشرة، ولكين أعتقد أن           أنا مل ألق القبض أبدا      ": أشهر

ورغم ذلك ُيلقى القبض عليهم مثـل   .  ال يزالون أطفاال   ١١ أو   ١٣ أو   ١٤من هم يف سن     
وبإمكان أي جندي خدم يف األرض احملتلة أن يـروي لكـم القـصة              . أي شخص راشد  

 األحـالم طـوال     وحينما خرجت من اجلندية، بقيت شهورا وأنا أرى أطفاال يف         . نفسها
رمبـا  ": مث أردف قـائال   . )٨٠٣("أطفال يهود، وأطفال عرب، أطفال يـصرخون      . الوقت

حىت ال يرى القاعدة العسكرية، وال يرى كيف نتصرف أثناء عملنا           ] الطفل[ُعصبت عيناه   
كيف نتركه ينظر إلينـا،     . عصبنا عينيه ألننا ال نريد أن نرى عينيه        لكين أعتقد أننا رمبا   ... 
  .)٨٠٤("ل إلينا أن نتوقف، أو يبكي أمامنا؟ املهمة تكون أيسر بكثري ملا ال نرى عيين الطفلفيتوس

  

  

__________ 

تتـوىل  . http://www.unicef.org/oPt/1612_STATEMENT_JUNE__9.pdfالبيان متاح علـى املوقـع        ) ٨٠٢(
فوضـية  منظمة األمم املتحدة للطفولة رئاسة الفريق، ويضم كال من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وم             

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف الـشرق               
، وحتالف إنقاذ الطفولة، ومركز امليزان حلقوق اإلنسان، وبتـسيليم، واحلركـة العامليـة              )أونروا(األدىن  

  .ان فرع فلسطني، واملركز الفلسطيين حلقوق اإلنس-للدفاع عن األطفال 
ـ     ـقن ) ٨٠٣( ، ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٥،  )اجلنـود اإلسـرائيليون متـهمون باإلسـاءة       (ة،  ـاة يب يب سي اإلخباري

“Israeli troops accused of abuse”متاح على  :http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8186522.stm.  
، ٢٠٠٩أغـسطس  / آب٦، )‘يسيئون معاملة األطفـال ‘اجلنود اإلسرائيليون ( يب سي اإلخبارية،     قناة يب  ) ٨٠٤(

“Israeli troops ill-treat kids”متاح على  :http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8186905.stm.  
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  أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين  -٣  
، أي قبل بضعة أشهر من انتخابات اجمللس التـشريعي          ٢٠٠٥سبتمرب  /يف أيلول   -١٤٦٧

 ٤٥٠ القبض خالهلا علـى      الفلسطيين، نفذ اجليش اإلسرائيلي محلة اعتقاالت دامت يومني ألقى        
وكان هـؤالء مـن     . شخصا ممن ينتمون إىل احلزبني السياسيني محاس واجلهاد اإلسالمي        

واحـُتفظ  . املشاركني يف االنتخابات البلدية أو انتخابات اجمللس التشريعي، أو فيهما معا          
ـ              س مبعظمهم يف االحتجاز اإلداري، وأُفرج عن العديد منهم قبيل إجراء انتخابـات اجملل

وقـد انُتخـب    .  أو بعدها مباشرة   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٥التشريعي الفلسطيين يف    
  .)٨٠٥(وأُعيد يف وقت الحق اعتقال عدد ممن أُفرج عنهم. بعض املرشحني وهم يف األسر

، ويف انتخابـات    ٢٠٠٥وُيذكر أن محاس شاركت يف االنتخابات البلدية لعام           -١٤٦٨
 ورغم أن محاس تعتربها إسرائيل منظمـة غـري        . ٢٠٠٥ اجمللس التشريعي يف منتصف عام    

، وهـي   "كتلة التغيري واإلصالح  "، فقد شارك مرشحوها يف قائمة محلت اسم         )٨٠٦(قانونية
ومل يكن مجيع املرشـحني يف      . تسمية تربز أهم الوعود االنتخابية، أال وهو إصالح النظام        

التحـق بالقائمـة بعـض      تلك القائمة وال مجيع من انتخب منهم من أعضاء محاس، بل            
  .)٨٠٧(املرشحني املستقلني، ومنهم عدد من الفلسطينيني املسيحيني

ومل متنع إسرائيل كتلة التغيري واإلصالح من املـشاركة يف االنتخابـات الـيت                -١٤٦٩
وأوردت التقارير أن إسرائيل اتفقـت مـع الـسلطة          . )٨٠٨(حظيت بتأييد اجملتمع الدويل   

شحني املقترحني لالنتخابات، ويسرت عملية التصويت يوم        على قائمة املر   )٨٠٩(الفلسطينية
 عرقلـت   ٢٠٠٥سبتمرب  /أن االعتقاالت اجلماعية اليت نفذت يف أيلول       بيد. )٨١٠(االقتراع

__________ 

 The arrest and detention“) اعتقال أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين واحتجـازهم (مؤسسة الضمري،  ) ٨٠٥(

of Palestinian Legislative Council Members”ورقة وقائع، متاحة يف ، :http://addameer.info/?p=503.  
ــة يفقائمــة :  وزارة الــدفاع-انظــر دولــة إســرائيل  ) ٨٠٦( : اإلعالنــات واألوامــر، متاحــة بالعربي

http://www.mod.gov.il/pages/general/pdfs/teror.pdf .        مجاعـة  "وكانت إسرائيل قد أعلنـت محـاس
 ٢٦لـسطينية احملتلـة يف   ويف األرض الف) ينفـذ يف إسـرائيل   (١٩٨٩يونيـه   / حزيران ٢٢ يف   "إرهابية
  .١٩٩٦فرباير /شباط

)٨٠٧ ( “The arrest and detention…”.  
خافيري سوالنا، املمثل السامي للسياسة اخلارجيـة واألمنيـة         (انظر، على سبيل املثال، االحتاد األورويب،        ) ٨٠٨(

ـ            سلطة املشتركة لالحتاد األورويب، يرحب بتصرحيات القادة اإلسرائيليني والفلسطينيني بشأن انتخابات ال
 Javier SOLANA, EU High“. ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١٦، بيــان مــؤرخ )الفلــسطينية

Representative for the CFSP, welcomes announcements by Israeli and Palestinian leaders on 

Palestinian Authorities elections”.  
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٦مقابلة للبعثة مع السيد فادي قوامسة،  ) ٨٠٩(
حتدثت التقارير عن فتح إسرائيل ملكاتب الربيد يف القدس الشرقية باعتبارها مراكز تصويت وعن نقلـها                 ) ٨١٠(

وورد ذلـك يف    . لصناديق االقتراع إىل مكاتب عد األصوات التابعة للسلطة الفلسطينية يف آخر النـهار            
، ويف مقـابليت    ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٣إفادة السيد فادي قوامسة يف جلسة االستماع العامة يف جنيف يوم            

، ومع الدكتور عمر عبـد الـرازق، عـضو    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٢البعثة مع السيدة سحر فرنسيس يوم       
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦اجمللس التشريعي، يوم 
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أنشطة احلملة االنتخابية والتنظيم، ومنعت إسرائيل مرشحي كافة األحزاب مـن إجـراء             
كتور مصطفى الربغـوثي، وهـو      وقد اجتمعت البعثة مع الد    . احلملة االنتخابية يف القدس   

عضو يف جملس املبادرة الوطنية الفلسطينية، فأبلغها بأنه اعُتقل وتعرض للضرب بينما كـان     
  .)٨١١(حياول القيام حبملته االنتخابية يف القدس

  باالنتخابـات، إذ   "التغـيري واإلصـالح   "وعلى الرغم من ذلك، فازت قائمة         -١٤٧٠
ا، وهو ما ُيقال إنه شكل مفاجـأة لكـل           مقعد ١٣٢ مقعدا من أصل     ٧٤حصلت على   

، وضمت عددا   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٠ومت تنصيب احلكومة العاشرة يف      . األطراف املعنية 
  .)٨١٢(من الوزراء ممن ال ينتمون إىل محاس

وكما ورد يف الفصلني الثاين والثامن عشر، اخُتطف جندي إسـرائيلي يـدعى       -١٤٧١
 اختطفته جمموعـات مـسلحة فلـسطينية        ،٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٤جلعاد شاليط يف    
فألقت حكومة إسرائيل على السلطة الفلسطينية بكامل املسؤولية عـن          . متمركزة يف غزة  

ستتخذ كافة التـدابري    "وأعلنت بوضوح أهنا    . "كافة العواقب "ذلك االختطاف، ومحلتها    
 ٢٩ ويف. )٨١٣("ال حصانة اليوم ألي شخص أو منظمـة       " لفك أسر اجلندي، وأنه      "الالزمة
 من أعضاء اجمللس التـشريعي      ٦٥يونيه، اعتقلت القوات املسلحة اإلسرائيلية حنو       /حزيران

وقد اقتيدوا  . )٨١٤(وكان معظمهم من أعضاء محاس    . الفلسطيين ورؤساء البلديات والوزراء   
 ٢٠وحتدث بعض من أجريت معهم مقابالت عن حاالت طوقت فيها حـوايل             . من منازهلم ليال  

 عضو من أعضاء اجمللس التشريعي، أو تعرضت فيها منازهلم للنـهب            عربة عسكرية مرتل  
  .)٨١٥(وأُخذ منها ما وجد فيها من حواسيب وأوراق

السيد فادي القوامسة، وهو حمام ناب عن معظم احملتجزين مـن            ملا ذكره    ووفقاً  -١٤٧٢
ن مقابلة  يونيه م / حزيران ٢٩أعضاء اجمللس التشريعي، فقد ُحرم األعضاء الذين اعُتقلوا يوم          

ورفض بعضهم التعاون؛ واعترف    . حمام ملدة أسبوع، وهي الفترة اليت استغرقها استجواهبم       
وأُفرج عن البعض؛ واحُتفظ بالبعض     . آخرون صراحة بعضويتهم يف كتلة التغيري واإلصالح      

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣لقاء للبعثة مع الدكتور مصطفى الربغوثي، يف  ) ٨١١(
 Institute for Middle East Understanding, “Meet the new Palestinian Authority Cabinet”, 20انظـر   ) ٨١٢(

Mars 2006متاح على املوقع ، :http://imeu.net/news/article00764.shtml.  
 ٢٥ ، نـشرة صـحفية،    )جلس احلكومي السياسي واألمـين جيتمـع      ـامل(ة،  ـب رئيس احلكوم  ـمكت ) ٨١٣(

ــران ــه /حزي ــع ”Political-Security Cabinet convenes“، ٢٠٠٦ يوني ــى املوق ــة عل :  متاح
http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Archive/Press+Releases/2006/06/spokekab250606.htm.  

، واملركز الفلـسطيين    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣لقوامسة، إفادة جبلسة االستماع العامة يف جنيف،        السيد فادي ا   ) ٨١٤(
التقرير األسبوعي بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف األرض الفلـسطينية           "حلقوق اإلنسان،   

: ، متـاح علـى املوقـع      )٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٥ -يونيـه   / حزيران ٢٩ (٢٦/٢٠٠٦، رقم   "احملتلة
http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2006/06-07-2006.htm.  

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧مقابلة للبعثة مع الدكتورة مرمي صاحل، عضو اجمللس التشريعي وأسرية سابقا،  ) ٨١٥(
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، أو احُتفظ هبـم     )٨١٦("االنتماء إىل منظمة إرهابية   "اآلخر يف االعتقال ووجهت إليهم هتمة       
وطلب االدعاء العام االحتفاظ هبم مجيعا رهن االحتجاز        . أوامر االحتجاز اإلداري  مبوجب  

واحتج السيد القوامسة على التهم علـى       . يف انتظار احملاكمة، وقد دام ذلك االنتظار عامني       
أساس أن أعضاء اجمللس ينبغي أن يتمتعوا باحلصانة من املالحقة القضائية؛ وأن احملتجزين ال              

إذ كان ينبغي أن خيضع من اعُتقلـوا الختـصاص الـسلطة            (صاص احملكمة   يعترفون باخت 
؛ واحتج احملامي بأن إسرائيل كانت قد قبلت مـشاركة          )الفلسطينية وفقا التفاقات أوسلو   

  .)٨١٧(كتلة التغيري واإلصالح يف االنتخابات
وحسبما أفاد السيد القوامسة أيضا، فقد قبلت احملكمة تلك الـدفوعات بـادئ             -١٤٧٣

إال أن االدعاء العام استأنف معترضـا علـى         . مر واقترحت اإلفراج عن اجلميع بكفالة     األ
دفوعات احملامي، ومدعيا أن إسرائيل مل تسمح حلماس باملـشاركة يف االنتخابـات، وأن              

، أي  ٢٠٠٧فربايـر   /ويف شباط .  هي محاس نفسها يف واقع األمر      "كتلة التغيري واإلصالح  "
 منظمـة   "كتلـة التغـيري واإلصـالح     "بات، أعلنت إسرائيل    بعد مرور عام على االنتخا    

واحُتفظ باجلميع يف األسر ملا ال يقل عن سنتني، وأُدين البعض منهم بتهمـة              . )٨١٨(حمظورة
. "املشاركة يف االنتخابات باسم التغيري واإلصـالح  "، أو بتهمة    "عضوية التغيري واإلصالح  "

 شهرا، وُخص القياديون منهم بأحكام      ٤٢وأقل ما ُحكم به على أعضاء اجمللس التشريعي         
  .أطول السجن لفترات

 ظروف االعتقال واالستجواب واالحتجاز )أ(  

أجرت البعثة مقابالت مع ثالثة من أعـضاء اجمللـس التـشريعي الفلـسطيين            -١٤٧٤
 مركبة جيب   ٢٥ و   ٢٠وأفادت الدكتورة مرمي صاحل بأن ما بني        . )٨١٩(حتتجزهم إسرائيل 
وبعد أن عزلـوا الـدكتورة      .  اعتقاهلا ودخل رجال مقنَّعون بيتها عنوة      أحاطت ببيتها ليلة  

صاحل وأسرهتا يف الشرفة وأغلقوا عليهم الباب هنبوا البيت قبل أن يقتادوها يف مركبة جيب               

__________ 

  .١٩٤٨ لعام ٣٣اب رقم قانون منع اإلره ) ٨١٦(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣السيد فادي القوامسة، إفادة جبلسة االستماع اليت ُعقدت يف جنيف بتاريخ  ) ٨١٧(
تاريخ التطبيـق    (٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٢ يف   "مجعية غري قانونية  "أعلنت إسرائيل كتلة التغيري واإلصالح       ) ٨١٨(

  .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٢يف ) كري إسرائيليمبوجب أمر عس(ويف األرض الفلسطينية احملتلة ) يف إسرائيل
الدكتورة مرمي صاحل وزيرة شؤون املرأة يف احلكومة الفلسطينية العاشرة، أُلقي القبض عليهـا يف تـشرين            ) ٨١٩(

؛ والدكتور عمر عبد الرازق وزير املاليـة        ٢٠٠٨يونيه  / وأطلق سراحها يف حزيران    ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
 وأُطلق سـراحه    ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٣لقي القبض عليه يف     يف احلكومة الفلسطينية العاشرة، أُ    

 ٣ وأطلـق سـراحه يف       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩، مث أُلقي القبض عليه يف       ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٣يف  
 ٢٨ وأطلق سراحه يف     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥، مث ألقي القبض عليه يف       ٢٠٠٨أغسطس  /آب

ـ    ٢٠٠٧قبض عليه يف عام     ، ألقي ال  WB/01؛ و ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ـ  ـ وأطلق سراحه خ ر ـالل األشه
  .الستة املاضية
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وساقوها إىل مكتبها، حيث دخلوا عنوة وأخذوا القرص الصلد حلاسوهبا وعددا           . عسكرية
، )وهي مركز استجواب يف وسـط القـدس       (ملسكوبية  مث سيقت إىل ا   . كبريا من األوراق  

ثالثة أيام متواصلة، مـن     متتد ل وأفادت بأهنا اسُتجوبت لفترات     . حيث احُتجزت ملدة شهر   
وأفادت الدكتورة صاحل أيضا بأن     .  من صباح اليوم التايل    ٠٠/٥ إىل الساعة    ٠٠/٨الساعة  

غط عليهـا ودفعهـا إىل   زوجها وابنها أُحضرا إىل مركز االستجواب بغرض ممارسة الـض  
 .)٨٢٠(االعتراف بأهنا عضوة يف محاس

 أجريت معهم مقابالت بأن جتربة االحتجـاز كانـت          نوأفاد األشخاص الذي    -١٤٧٥
صعبة االحتمال ومهينة لدرجة كبرية، نظرا لكون معظم أعضاء اجمللس يف اخلمـسينات أو              

 واألدوية املناسبة، وعـن     وحتدثوا عن عدم توافر املساعدة الطبية      )٨٢١(الستينات من العمر  
تفاقم األمراض بسبب ظروف االحتجاز الفظيعة، وعن عدم توافر الغذاء املناسب، وعـدم             

وحتدثوا . أحد املصابني بداء السكري على سبيل املثال      صاحل  اختاذ احتياطات غذائية حمددة ل    
اء، الذين اعتربوا وجود وزير بني الـسجن      (كذلك عن اإلهانات على أيدي حراس السجن        

، وعن حماوالت احلصول على اعترافات من       )على سبيل املثال، مصدر تسلية هلم يف البداية       
وأبلغوا أيضا عن ظروف نقـل      . املتعاونني، واستخدام األوضاع اجملهدة واحلرمان من النوم      

الباب عليهم، أو تقييـد أيـديهم       وضعهم يف مركبة مع كلب وإغالق       شاقة للغاية، مثل    
 ساعة متواصلة دون احلصول على املاء أو إمكانية         ١٢ داخل حافلة ملدة     وأرجلهم باألغالل 
وقالوا إن رحالت الذهاب واإلياب من السجن إىل احملكمة ميكـن أن            . استخدام املرحاض 

وقف احلافلة يف خمتلف السجون الواقعة على طريقها اللتقـاط          تتستغرق أياما عديدة، إذ ت    
سجناء وُيحشرون يف مساحات ضيقة لفترات طويلة على        السجناء أو إنزاهلم، بينما ُيربط ال     

وأفاد واحد من الذين أُجريت معهم      . الرغم من كون بعضهم مسنني ويف حالة صحية سيئة        

__________ 

ويورد تقريـر للجنـة العامـة ملناهـضة         . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٧أجرت البعثة مقابلة مع الدكتورة مرمي صاحل يف          ) ٨٢٠(
 يف إسرائيل تفاصيل االستخدام املتكرر ألفراد األسرة ملمارسة الضغط على السجناء، على الـرغم            التعذيب

انظر تقرير اللجنـة العامـة ملناهـضة        .  صدور قرار من احملكمة العليا اإلسرائيلية حيظر هذه املمارسة         من
 Family matters: Using family members to pressure detainees under GSS“التعـذيب يف إسـرائيل املعنـون    

interrogation” أبريـل  / نيـسان  ١٦ظمة بتـسيليم يف      انظر أيضا االلتماس الذي قدمته من      .٢٠٠٨أبريل  /، نيسان
ــوان  ٢٠٠٨  Human rights organizations: Prohibit GSS use of family members to pressure“بعن

interrogees” وهو متاح يف املوقع ،http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080416.asp.  
أفادت اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل بأنه حىت التدابري اليت تبدو غري ضارة مثل وضع األغالل                  ) ٨٢١(

وأضـافت اللجنـة أن الـسجناء       . ُتستخدم بطريقة متعمدة بقصد اإلساءة    ) على اليدين والرجلني معا   (
ة تشمل التسبب يف األمل واملعانـاة واملعاقبـة والتخويـف           يقيدون بطريقة مؤملة ألسباب خاطئة أو تافه      

وقالت إن خمتلف السلطات قد تلجـأ إىل ممارسـة          .  املعلومات واالعترافات بصورة غري قانونية     انتزاعو
التقييد باألغالل كأداة لتجريد السجناء الفلسطينيني اخلاضعني لسيطرة السلطة القائمة بـاالحتالل مـن              

 Shackling as a form of torture“للجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسـرائيل  الدوري تقرير ال. تهمإنساني

and abuse”٢٠٠٩يونيه /، حزيران. 
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 يف مثـل هـذه      "أي ما يقرب من عـام     " يوما يف اجملموع     ٣٥٠ حنومقابالت بأنه قضى    
  .)٨٢٢(عدة أيامكل منها ستغرق ياألسفار اليت 

 جريت معهم مقابالت بأن الزيارات اُألسرية حمدودة للغاية، وقيل        وأفاد الذين أُ    -١٤٧٦
 ومل ُيـسمح هلـا بزيارتـه ملـدة          "أقربائه املباشـرين  "ألحدهم إن والدته ال ُتعترب ضمن       

 .)٨٢٣(سنوات ثالث

وأعرب السجناء السابقون الذين أجرت البعثة مقابالت معهم عن خشيتهم من             -١٤٧٧
حيان أعيد اعتقاهلم بالفعل بنفس التـهم، وأفـادوا بـأهنم           اعتقاهلم، ويف بعض األ   ُيعاد  أن  

وأفاد أحدهم بأنه حكم عليه     . )٨٢٤(حياولون التقليل من أسفارهم وحاالت ظهورهم العلين      
بالسجن ملدة سنتني مع وقف التنفيذ عقب إلقاء القبض عليه يف املرة األخرية، وهي فتـرة                

اف أنه يف أية حال ال ميكن ألحد أن يرشح          وأض. نعه من املشاركة يف أية انتخابات مقبلة      مت
نفسه يف هذه االنتخابات باسم محاس أو باسم قائمة التغيري واإلصالح ألن الترشيح باسم              

وأعلن مجيـع  . )٨٢٥(هاتني املنظمتني قد أصبح فعال ُيعاقب عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات   
ا هتديدات من قـوات     ت معهم مقابالت أيضا أن أفراد أسرهم وأصدقاءهم تلقو        يمن أُجر 

 .)٨٢٦(األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن تلك القوات حترشت هبم

وأفادت منظمة بتسيليم بأن املسؤولني اإلسرائيليني أدلوا ببيانات عامة ربطـوا             -١٤٧٨
 :فيها اعتقال أعضاء اجمللس بأهداف سياسية على النحو التايل

مع وكالـة  [املركزية، يف مقابلة أجراها    ري نافيه قائد القيادة     ئيااللواء  أعلن      
بعد ساعات قليلة من موجة االعتقاالت األوىل اليت وقعـت يف           ] أسوشيتد برس 

، أن قرار اعتقال كبار املسؤولني الفلسطينيني اختـذ         ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٩
على املستوى السياسي، وأنه سُيطلق سراحهم بعد إطـالق سـراح جلعـاد             

، وهو  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٤حمطة إذاعة اجليش جرت يف      مقابلة مع    ويف. شاليط
اليوم الذي حدثت فيه موجة االعتقاالت الثانية، أعلن أمري برييز وزير الـدفاع             

 للمنظمـات   أن نظهـر  اهلدف من اعتقال زعماء محاس هؤالء هو        "آنذاك أن   
 .)٨٢٧("العسكرية أننا نطالب بوقف عمليات اإلطالق

__________ 

 .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦مقابلة أجرهتا البعثة مع الدكتور عمر عبد الرازق يف  ) ٨٢٢(
 .املرجع نفسه ) ٨٢٣(
 .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦ يف WB/01املقابلة اليت أجرهتا البعثة مع  ) ٨٢٤(
 .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦بلة أجرهتا البعثة مع الدكتور عمر عبد الرازق يف مقا ) ٨٢٥(
، ومع الدكتورة مرمي صاحل     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٦مقابلتان أجرهتا البعثة مع الدكتور عمر عبد الرازق يف           ) ٨٢٦(

 .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧يف 
  بعنوان٢٠٠٧أغسطس / آب١نشرة صحفية صدرت عن منظمة بتسيليم يف  ) ٨٢٧(

“Detention of senior Palestinian officials – wrongful infringement of fundamental rights”.  
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اين الدويل مؤخرا عددا من القرارات احتج فيهـا علـى           وقد اختذ االحتاد الربمل     -١٤٧٩
ويشري االحتـاد   . اعتقال واحتجاز برملانيني فلسطينيني منهم برملانيو كتلة التغيري واإلصالح        

 بالسجن ملُدد أطول بكثري مما ُحكم به على األشـخاص           مأعضاء اجمللس ُحكم عليه    إىل أن 
ضح أن اهلدف مـن ذلـك إبقـاؤهم يف          من الوا "املدانني بارتكاب أعمال عسكرية وأن      

أن إعادة اعتقال أربعة مـن  "ويعترب االحتاد  . "السجن ملا تبقى من فترة عضويتهم يف الربملان       
برملانيي كتلة التغيري واإلصالح عقب فشل املفاوضات املتعلقة بـإطالق سـراح جلعـاد              

ن إسـرائيل   شاليط، وما صاحب ذلك من تقييد حلقوق السجناء السياسيني، يـشري إىل أ            
 .)٨٢٨("املعنيني كرهائن] التشريعي الفلسطيين[حتتجز يف الواقع أعضاء اجمللس 

 التدابري ذات الصلة )ب(  

 إلغـاء   ، قرر روين برعون وزير داخلية إسرائيل آنـذاك        ،٢٠٠٦مايو  /يف أيار   -١٤٨٠
 أعـضاء  ألربعة من) أي احلق يف اإلقامة يف القدس حتت القانون اإلسرائيلي   (اإلقامة الدائمة   

نص الرسالة اليت تلقوهـا كمـا يلـي         كان  و). منهم وزير شؤون القدس آنذاك    (اجمللس  
وجيـب  . ربون مقيمني يف دولة إسرائيلتُتع] إسرائيلإىل دخول الاملتعلق ب[مبوجب القانون   "

ورغم ذلك فإن أعمالكم ُتثبت عكس ذلك وتدل        . تدينوا بالوالء لدولة إسرائيل    عليكم أن 
وقد قدم أعضاء اجمللـس التماسـا إىل   . )٨٢٩("ن بالوالء للسلطة الفلسطينية على أنكم تدينو  

 "عدالـة "احملكمة العليا اإلسرائيلية، بينما قدمت رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل ومركـز   
شهادة إىل أصدقاء احملكمة دفعا فيها حبجة مؤداها أن مركز اإلقامة الدائمة الذي ُخفـض               

وقالـت منظمتـا   . دس بعد أن ضمتها إسرائيل ال ميكن إلغـاؤه     إليه وضع أهايل مدينة الق    
حقوق اإلنسان إن إقامة أعضاء اجمللس أُلغيت ألن نتيجة االنتخابـات مل تـُرق حلكومـة      

 لالعتراض علـى  ٢٠٠٦دم االلتماس إىل احملكمة العليا اإلسرائيلية يف عام     وقُ. )٨٣٠(إسرائيل
وإذا صدر حكم مفـاده     . )٨٣١(يزال ينتظر البت فيه   إلغاء اإلقامة أو النفي الفعلي، إال أنه ال         

أن اإلقامة يف القدس ميكن إلغاؤها على أساس عدم الوالء إلسرائيل فمن احملتمل أن تترتب               
ومل . على ذلك عواقب بعيدة املدى بالنسبة للفلسطينيني من سكان القدس الشرقية احملتلـة            

__________ 

 ١٠أديـس أبابـا،      (١٨٤قرارات اختذها جملس إدارة االحتاد الربملاين الـدويل باإلمجـاع يف دورتـه               ) ٨٢٨(
 .http://www.ipu.org/conf-e/120/120.pdf، انظر املوقع )٢٠٠٩أبريل /نيسان

 Attacking democracy: Recent Israeli attacks on Palestinian democratic“منشور ملنظمة احلق بعنـوان  ) ٨٢٩(

institutions”ــشرين الثــاين ــوفمرب /، صــدر يف ت ، وميكــن االطــالع عليــه يف املوقــع ٢٠٠٦ن
http://www.alhaq.org/pdfs/Attacking%20Democracy.pdf. 

 :Israeli Supreme Court“ بعنـوان ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧نشرة صحفية صدرت عن مركز عدالة يف  ) ٨٣٠(

Members of the Palestinian Legislative Council whose Jerusalem residency status was revoked 

must be given an opportunity to submit applications to reinstate it”. 
  .7803/06، القضية رقم خالد أبو عرافة وآخرون ضد وزير الداخليةقضية  ) ٨٣١(
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امة يف القدس إال للفلسطينيني الذين      حقوق اإلق  يسمح القانون اإلسرائيلي حىت اآلن بإلغاء     
 .)٨٣٢("حياهتم حمور" يستطيعوا إثبات أن القدس هي مل

 التطورات األخرية )ج(  

 اعتقلت القوات   ،أثناء االحتالل اإلسرائيلي لغزة   ، و ٢٠٠٩يناير  /يف كانون الثاين    -١٤٨١
 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٩ و١املسلحة اإلسرائيلية مرة أخرى عددا من زعماء محاس يومي 

إن توقيت موجـات االعتقـال يـشري إىل أن          " الضمري بقوهلا    مؤسسةوتعلق    -١٤٨٢
وقد أفاد أشـخاص    . )٨٣٣("االعتقاالت هتدف إىل الضغط على الشعب الفلسطيين وزعامته       

أن أفـراد أسـرهم   ضافوا وأ. أُجريت معهم مقابالت بأن محالت االعتقال أداة ردع فعالة     
 . إسرائيل والسلطة الفلسطينية معاعلى يد قلوا وزمالءهم وموظفيهم اعُت

مارس أعلن اثنان من أعضاء اجمللس املسجونني سابقا أجرت البعثـة           /ويف آذار   -١٤٨٣
معهما مقابالت، أن جمموعة من املعتقلني املرتبطني حبماس ُزودوا هبواتف نقالـة وطُلـب              

. ق سراح جلعاد شـاليط    منهم أن جيتمعوا كفريق وأن يتدخلوا يف املفاوضات بشأن إطال         
وأعلنا أن املعتقلني ُجمِّعوا من سجون خمتلفة لغرض هذا االجتمـاع املعقـود يف سـجن                

وأحضر بعض السجناء من احلبس االنفرادي هلذا الغرض، رغم         . النقبكتزيوت الواقع يف    
 أن احلبس االنفرادي ُيفرض عادة على السجناء باعتبار أن السماح هلم بااللتقاء بـاآلخرين             

وهبذه املناسبة طُلب من جمموعة من كبار زعماء        . )٨٣٤(والتحدث إليهم يشكل خطرا أمنيا    
أن يتصلوا بغريهم من زعماء محاس      ) أعضاء اجمللس وغريهم من الزعماء    (محاس املسجونني   

غـري أهنـم   . يف غزة ودمشق للتأثري على املفاوضات املتعلقة جبلعاد شاليط وتبادل السجناء     
 . )٨٣٥(سجناءن معلنني أهنم يفتقرون إىل حرية التداول أو التفاوض وهم قرروا عدم التعاو

مـن  سلـسلة    الضمري بأن القوات املسلحة اإلسرائيلية شنت        مؤسسةوأفادت    -١٤٨٤
الضفة الغربية بعد بضع سـاعات      بنابلس ورام اهللا واخلليل وبيت حلم       مدن  اهلجمات على   

إطالق سراح جلعاد شاليط، واعتقلت أربعة      من إعالن محاس انتهاء املفاوضات الرامية إىل        
من أعضاء اجمللس، ونائب رئيس الوزراء السابق للحكومة العاشـرة، وأسـتاذ جامعـة،              

__________ 

 .”Revocation of residency in East Jerusalem“املعنون بتسيليم مقال منظمة انظر  ) ٨٣٢(
)٨٣٣ ( “The arrest and detention…”.  
ن بأن بعض السجناء ظلوا يف احلـبس االنفـرادي ملـدد تتـراوح بـني                تفيد منظمات حقوق اإلنسا    ) ٨٣٤(

  : الـضمري  ومؤسـسة  ، إسـرائيل  - منظمة األطباء املناصرين حلقوق اإلنسان    .  سنة ٢٣ و أشهر مخسة
 “The sounds of silence: Isolation and solitary confinement of Palestinians in Israeli detention” ،

 .٢٠٠٨يوليه /متوز
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦ ومع الدكتور عمر عبد الرازق يف WB/01مقابلة أجرهتا البعثة مع  ) ٨٣٥(
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ويعترب املركز الفلـسطيين حلقـوق اإلنـسان أن هـذه           . )٨٣٦(وزعيما من زعماء محاس   
تكون وسائل ضغط تستخدمها إسرائيل ضد زعامة محاس من أجل           أن ميكن"االعتقاالت  

جياد حل لقضية اجلندي اإلسرائيلي املأسور جلعـاد شـاليط، وإمتـام عمليـة تبـادل                إ
 :الضمري بقوهلامؤسسة ، وعلقت السيدة سحر فرنسيس من )٨٣٧("السجناء

ال ُيعقل أن تدخل احلكومة اإلسرائيلية أوال يف عملية سياسية ومفاوضات             
تبطني باحلركـة   مع محاس، مث تقوم باختطاف عشرة من الزعماء السياسيني املر         

 اإلجراءات شكال من أشـكال      هوليست هذ . وتستخدمهم كأوراق للمساومة  
العقوبة اجلماعية فحسب، األمر الذي يشكل حبد ذاته انتهاكا للقانون اإلنساين           

 .)٨٣٨(هي أيضا حتركات تسفر عن نتائج عكسية من الناحية السياسية الدويل، بل

 سجناء محاسخفض مستوى أوضاع االعتقال اخلاصة ب )د(  

 أنشأ دانييل فريدمان وزير العدل اإلسرائيلي جلنـة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨يف    -١٤٨٥
للعمل على احلد من االمتيازات املمنوحة لسجناء محاس وحركـة اجلهـاد اإلسـالمي              "

، وتفيد التقارير بأنه أعلن لوسائط اإلعالم أن اهلـدف مـن            )٨٣٩("املعتقلني ألسباب أمنية  
مكافئـة  ] هلؤالء الـسجناء  [جعل ظروف االعتقال    "سجناء هو   الخفض مستوى أوضاع    

وقد أجرت البعثة مقابلة مع اثنني من معتقلي محاس         . )٨٤٠("لظروف احتجاز جلعاد شاليط   
 "للترويح"السابقني أكدا أهنما ُحرما من تلقي الصحف والكتب وقُلص الوقت املتاح هلما             

وُيفيد مركز مهوكيد بأن قرار إنشاء      . )٨٤١(مارس/ ساعات يوميا اعتبارا من هناية آذار      ٣إىل  

__________ 

 Addameer condemns IOF’s abduction of 10 political“ الضمري، نـشرة صـحفية بعنـوان    مؤسسة ) ٨٣٦(

leaders” ،متاحة على املوقع٢٠٠٩مارس /آذار ١٩ ، :http://addameer.info/?p=934.  
 PCHR condemns IOF acts of reprisal on“املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، نشرة صـحفية بعنـوان   ) ٨٣٧(

Hamas affiliated political leaders in the West Bank” ،٢٠٠٩مارس / آذار١٩.  
 .“…Addameer condemns”النشرة الصحفية  ) ٨٣٨(
ـ    سيشمل الفريق ممثلني من مكتب ا " ) ٨٣٩( ـ ـملدعي العام ودائـرة الـسجون اإلسـرائيلية وق اع ـوات الدف

اء محـاس   ـاإلسرائيلية واهليئة األمنية اإلسرائيلية، وسيعمل على احلد من االمتيازات املمنوحـة لـسجن            
ـ  . "وحركة اجلهاد اإلسالمي املعتقلني ألسباب أمنية    لي ـبيان صحفي صدر عن جملس الـوزراء اإلسرائي

:  وميكــــن االطــــالع عليــــه يف املوقـــــع   ،٢٠٠٩مــــارس  / آذار٢٢يف 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2009/Cabinet_communique_22-Mar-2009. 

 Position paper regarding the proposal for“ املعنـون تصريح نقله عنه مركـز مهوكيـد يف منـشوره    ) ٨٤٠(

downgrading “the incarceration conditions of prisoners “associated with Hamas ، يف املوقـع املتاح :
www.hamoked.org.il/items/111330_eng.pdf.  

والوقـت  .  أن تكلفة هذه الكتب والصحف تدفعها عادة وزارة األسرى التابعة للسلطة الفلسطينية يالحظ ) ٨٤١(
 هو الوقت الذي ُيسمح فيه للسجناء بترك زنزاناهتم، ولذلك فهو يـشمل الوقـت               "للترويح"املخصص  

 .الذي ُيمضيه السجني يف احلمام وفترات تناول الوجبات وما إىل ذلك
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إىل أن تـتم  ‘ ورقة مـساومة ‘باستخدام جمموعة كبرية من السجناء باعتبارهم    ُيقر"اللجنة  
  الـضمري أن   مؤسسةوأعلنت  . )٨٤٢("عالقة هلم هبا وال ميكنهم التأثري عليها       تسوية مسألة ال  

خبفض جلنة وزارية خاصة    مارس توصيات قدمتها    / آذار ٢٩احلكومة اإلسرائيلية قبلت يف     "
 .)٨٤٣("اعتقال السجناء املقترنني حبماس أو حبركة اجلهاد اإلسالميمستوى أوضاع 

مصادرة صالحيات الـسلطة    : اعتقال أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين    ر املترتب على    ثاأل )ه(  
 التشريعية لصاحل السلطة التنفيذية

 من العمل ملدة ثالث سنوات وعـدم        أدى اعتقال أعضاء اجمللس إىل عدم متكنه        -١٤٨٦
 ووفقا ملا أفادت به اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان، مل يـتمكن             .سن أية قوانني  

سـواء  "اجمللس من االضطالع مبهامه املتعلقة بالرقابة على األداء اإلداري واملايل للحكومة،            
مساءلتها أو تقصي احلقـائق     حجبها عنها أو    / الثقة هابطرح األسئلة على احلكومة أو منح     

 . )٨٤٤("٢٠٠٨يف حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان للفلسطينيني خالل عام 

 رئيسيا يف   را أدت السلطة التنفيذية يف الضفة الغربية دو       ،وعلى العكس من ذلك     -١٤٨٧
 حيث أحالت احلكومة عددا من القوانني إىل الرئيس، وأصدر          -صنع السياسات التشريعية    

وينص القانون األساسي الفلسطيين    . )٨٤٥(٢٠٠٨ قرارا هلا قوة القانون يف عام        ١١لرئيس  ا
على أنه جيوز حلكومة انتقالية، يف حاالت استثنائية ال ميكن تأجيلها، إصدار قرارات هلـا               

مـن  قوة القانون؛ غري أن هذه القرارات جيب أن ُتعرض على اجمللس يف أول جلسة متاحة                
وتقول اهليئة إن بعض القوانني اليت أصدرها رئـيس  . ها أو يبطل مفعوهلاليوافق علي جلساته  

السلطة الفلسطينية تشكل تراجعا عن الضمانات القانونية حبمايـة احلقـوق واحلريـات             
 ).انظر الفصل الثالث والعشرين(األساسية للمواطنني الفلسطينيني 

 جاتاالتحليل القانوين واالستنت  -باء   

أن ممارسات االعتقال املشار إليهـا يف       إىل   هيئات األمم املتحدة     خمتلفخلصت    -١٤٨٨
 وقـد  .مقدمة هذا الفصل تشكل انتهاكا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       

 . التالية على حتليل االنتهاكات احملددة ذات الصلة بواليتهاااقتصرت البعثة يف حتليالهت

__________ 

)٨٤٢ ( “Position paper regarding the proposal…”. 
 The continuous violation of“ بعنـوان ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان١٧ الضمري يف مؤسسةبيان عام أصدرته  ) ٨٤٣(

Palestinian political prisoners’ rights”وهو متاح يف املوقع ، :http://addameer.info/?p=945.  
 .٤٢ الرابع عشر للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان، الصفحة التقرير السنوي ) ٨٤٤(
 .٤٣املرجع نفسه، الصفحة  ) ٨٤٥(
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ة احملتلـة   ـية واعتقال إسرائيل للفلسطينيني من األرض الفلـسطيني       نظام احملاكم العسكر   -١  
 بصفة عامة

لسلطة القائمة باالحتالل حق اعتقال أفراد مـن الـسكان          امينح القانون الدويل      -١٤٨٩
االحتجاز "انظر ما ورد أدناه حتت عنون       (احملميني الرتكاهبم جرائم أو ألسباب أمنية حتمية        

اإلنساين الدويل على أنه جيوز للـسلطة القائمـة بـاالحتالل،           وينص القانون   ). "ريااإلد
إخضاع سكان اإلقلـيم  "كاستثناء من قاعدة احلفاظ على الظروف القانونية يف اإلقليم احملتل          

 "احملتل للقوانني اليت تراها الزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتـا مبقتـضى هـذه االتفاقيـة               
وجيوز هلا إنشاء حماكم عسكرية حملاكمـة الـسكان         ). بعة من اتفاقية جنيف الرا    ٦٤ املادة(

، علـى أن تكـون هـذه احملـاكم      )٦٦املادة  (ارتكبوا انتهاكات هلذه األحكام      احملليني إذا 
، وهو مطلب يهدف إىل منع استخدام هذه احملـاكم          "لة تشكيال قانونيا وغري سياسية    كََّشُم"

، "تنعقد يف اإلقليم احملتـل    "لمحاكم أن   وينبغي ل . ألغراض االضطهاد السياسي أو العنصري    
 .)٨٤٦(يهدف إىل توفري الضمانات اإلجرائية للمحتجزين واملتهمني املعروضني عليهاشرط وهو 

 من اتفاقية جنيف الرابعة عـددا مـن ضـمانات           ٧٥ و ٦٧وتتضمن املادتان     -١٤٩٠
اختيار حمامي دفـاع    احملاكمة العادلة اليت ينبغي أن توفرها احملاكم العسكرية، منها احلق يف            

غري أن املعلومات اليت تلقتها البعثة تفيد بأن نظـام          ). ٧٢املادة  (ُتتاح له حرية زيارة املتهم      
 .احملاكم العسكرية اإلسرائيلي ال ميتثل عادة حىت هلذا املبدأ الذي هو من أدىن املبادئ

لسياسية بـأن   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا      ) ٣(٩وتقتضي املادة     -١٤٩١
ُيحضر فورا أمام القاضي أي شخص ُيلقى عليه القبض أو ُيحتجز بتهمة ارتكاب جرميـة،               

وأحكام األمر العـسكري    . حياكم ذلك الشخص خالل مدة معقولة أو ُيطلق سراحه         وأن
 . خمالفة هلذا املطلب٣٧٨اإلسرائيلي رقم 

 استخدام االعتقال يف سياق والية البعثة -٢  

تقال أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين وإدانتهم بتهمة االنتمـاء إىل           اع يشكل  -١٤٩٢
تنـاقض  حزب سياسي معني انتهاكا حلظر التمييز على أساس املعتقد السياسي، على حنو ي            

 :، ونصها كالتايل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٦ املادة مع

عون دون أي متييز حبـق متـساو يف         الناس مجيعا سواء أمام القانون ويتمت        
يكفـل    جيب أن حيظر القانون أي متييـز وأن        ،ويف هذا الصدد  . التمتع حبمايته 

جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب، كـالعرق أو             
سياسي، أو األصـل     غري اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو         اللون أو 
  . غري ذلك من األسباب الثروة أو النسب، أو ي، أواالجتماع القومي أو

__________ 

)٨٤٦ ( Jean S. Pictet (ed.), Commentary: The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War (Geneva, ICRC, 1958), pp. 335-336 .  
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 :، اليت تنص على ما يلي٢٥وفضال عن ذلك فإهنما يشكالن انتهاكا للمادة   -١٤٩٣

، ٢يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة                
ـ  احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع هبا دون قيود غـري    : ةمعقول

بواسطة ممثلني ُيختارون    يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما        أن )أ(
ب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقتراع       ب وُينتخَ أن َينتخِ ) ب(يف حرية؛   

العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، تضمن التعبري احلـر            
 [...]. عن إرادة الناخبني 

االت، على قدر ما ُتنفذ ردا على أحداث سياسية         ـة أن االعتق  ـرى البعث ـوت  -١٤٩٤
 مـن   ٣٣ال عالقة هلا بفرادى األعضاء املعتقلني، قد تشكل عقوبة مجاعية، مبا خيالف املادة              

 :اتفاقية جنيف الرابعة

. ال جيوز معاقبة أي شخص حممي عن خمالفة مل يقترفها هـو شخـصيا                
 .ة وباملثل مجيع تدابري التهديد أو اإلرهابوحتظر العقوبات اجلماعي

 [...] 

 .وحتظر تدابري االقتصاص من األشخاص احملميني وممتلكاهتم   

وتشري احلقائق اليت مجعتها البعثة إىل انتهاك للحق يف عدم التعـرض لالعتقـال                -١٤٩٥
 :من العهد) ١(٩التعسفي الذي حتميه املادة 

وال جيوز توقيف   . ىف األمان على شخصه   لكل فرد حق يف احلياة واحلرية و         
وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسـباب يـنص           . أحد أو اعتقاله تعسفا   

 .عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه

 األطفالاحتجاز  -٣  

 احملتجزين من اتفاقية جنيف الرابعة إيالء العناية الواجبة ملعاملة          ٧٦تقتضي املادة     -١٤٩٦
وتشري احلقائق اليت مجعتها البعثة إىل أن القاصرين الفلسطينيني         .  معاملة خاصة  من القاصرين 

يتلقون املعاملة اخلاصة الواجبة هلم، وال سيما منهم القاصرون الذين تتراوح أعمـارهم              ال
 .بني السادسة عشرة والسابعة عشرة، والذين ُيعاملون كبالغني

أن جيرى اعتقال الطفـل     "لطفل على   من اتفاقية حقوق ا   ) ب(٣٧وتنص املادة     -١٤٩٧
احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فترة زمنيـة                أو

 ويبدو أن هذه املطالب قد انُتهكت باحتجاز أعداد كبرية مـن األطفـال أثنـاء         ."مناسبة
 . املظاهرات أو عقبها
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 وغريهـم مـن املـشاركني يف        وقد يكون اعتقال أعداد كبرية من األطفـال         -١٤٩٨
املظاهرات خمالفا أيضا ألحكام اإلعالن بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان املتعلقة حبمايـة          

 .احلق يف االحتجاج على انتهاكات حقوق اإلنسان

وتشري التقارير املذكورة أعاله عن إساءة معاملة األطفال على أيـدي قـوات               -١٤٩٩
  . من اتفاقية حقوق الطفل٣٧هاكات للمادة األمن اإلسرائيلية إىل وقوع انت

 مسائل قانونية إضافية -٤  

 على أساس   ،)ألعضاء اجمللس التشريعي من القدس الشرقية     (إلغاء اإلقامة   يشكل    -١٥٠٠
 من قواعد الهاي اليت تنص      ٤٥إعالن والئهم إلسرائيل، انتهاكا للمادة      ) الضمين(رفضهم  
، وهـذا   "حملتل على أداء ميني الوالء للسلطة العـدوة       ُيحظر إجبار سكان اإلقليم ا    "على أنه   

 .احلظر أيضا جزء من القانون الدويل العريف

 انتـهاكا   عـد  فإن إلغاء اإلقامة قد يشكل إجراء إبعاد مما يُ         ،ن ذلك ـ ع وفضالً  -١٥٠١
 فإنه ينتهك حق الفرد يف اختيار       ،وباإلضافة إىل ذلك  .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٤٩للمادة  
، اليت ال ميكن أن     ) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٢املادة  (امته  حمل إق 

وإذا كان هـذا   ). ٣(١٢ُيربر االنتقاص منها مبوجب االستثناءات املنصوص عليها يف املادة          
 ١٩املـادة  ، و)عـدم التمييـز    (٢ ةاالنتقاص بسبب املعتقد السياسي فإنه يتناقض أساسا مع املاد        

وعالوة على ذلك فإن إلغاء اإلقامة ميكن أن يشكل تدخال غـري            . من العهد ) الرأيحرية  (
، وكذلك يف احلـق يف احليـاة األسـرية          ١٧قانوين يف احلياة األسرية، مبا يتناىف مع املادة         

إلغاء اإلقامة أن األسرة مل تعد تـستطيع العـيش          حيث يعين   ،  ٢٣املنصوص عليه يف املادة     
 . )٨٤٧(كوحدة معا

مبا يف ذلك قيام نظـام قـانوين        (إن التمييز املنتظم ضد الفلسطينيني يف القانون          -١٥٠٢
ظروفا أسوأ من الظروف املطبقة علـى       فرض بصورة منتظمة    ونظام حماكم منفصل متاما ي    

 باملقارنة  ،، ويف املمارسة أثناء االعتقال واالحتجاز واحملاكمة وإصدار األحكام        )اإلسرائيليني
 مـن العهـد،     ٢مناف للمـادة    هو إجراء   ،  )٨٤٨(ملواطنني اإلسرائيليني إىل ما يسري على ا    

 .)٨٤٩(وُيحتمل أن يشكل انتهاكا حلظر االضطهاد باعتباره جرمية ضد اإلنسانية

  
__________ 

، انظر املوقع الشبكي ملنظمة بتـسيليم        عموما ع على معلومات عن إلغاء حقوق اإلقامة يف القدس        لالطال ) ٨٤٧(
 .http://www.btselem.org/English/Jerusalem/Revocation_of_Residency.aspوعنوانه 

أيضا متييز يف القانون واملمارسة بني املواطنني اإلسرائيليني من اليهود واملواطنني اإلسـرائيليني مـن               يوجد   ) ٨٤٨(
 .الفلسطينيني

 . من نظام روما األساسي٧املادة  ) ٨٤٩(
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 االستنتاجات -٥  

يساور البعثة القلق بشأن احتجاز األطفال والبالغني ألسـباب سياسـية، ويف              -١٥٠٣
وتالحظ .  للقانون اإلنساين الدويل   اانتهاكيشكل  مبا  ظروف سيئة، وخارج األرض احملتلة،      

وتبلـغ  (البعثة العدد الكبري من الفلسطينيني الذين تعرضوا لالعتقال منذ بـدء االحـتالل             
وفقـا  )  السكان الذكور البالغني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة         منيف املائة    ٤٠نسبتهم  

 النـشاط   قمـع ة وإشاعة اخلوف و   ملمارسة تبدو وكأهنا هتدف إىل إحكام السيطرة واإلهان       
 .السياسي وخدمة مصاحل سياسية

ويساور البعثة القلق بنفس القدر إزاء التقارير عن القسر والتعذيب أثنـاء عمليـات                -١٥٠٤
 واحملاكمات اليت تستند إىل اعترافات منتزعة بالقوة أو إىل أدلـة سـرية، وإزاء               االستجواب

 .ئة للسجناء بشكل منتظم أُضفي عليه الطابع املؤسسيتفيد به التقارير من املعاملة السي ما

والبعثة مرتعجة بشكل خاص حيال اعتقال واحتجاز املئـات مـن األطفـال               -١٥٠٥
. الصغار، وتزايد احتجاز األطفال أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غـزة وبعـدها            

عثة مثار قلق ملـا تنطـوي   حاالت إساءة معاملة األطفال والبالغني اليت وصفتها الب      وتشكل  
 .عليه من قسوة متعمدة على ما يبدو

 ألجل غـري  "احملاربني غري القانونيني"إن الصكوك القانونية اليت تسمح باحتجاز       -١٥٠٦
 معاملة الـسجناء    تفاوت يف مسمى، وكذلك تكريس نظم اإلجراءات القانونية املعيبة، وال       

، واالسـتثناءات   )"الطفـل "تالف يف تعريف    مبا يف ذلك االخ   (الفلسطينيني واإلسرائيليني   
تثري القلق إزاء كون النظام     كلها أمور   الفعلية اليت تسمح بتطبيق تقنيات استجواب أقسى،        

 .القانوين جزءا من هذه املمارسة، مما جيعلها متعمدة وشاملة

وتالحظ البعثة مع القلق اعتقال برملانيني فلـسطينيني منتخـبني واحتجـازهم              -١٥٠٧
ت مطولة، فيما يبدو كأنه إجراء متعمـد لتعطيـل التـسيري الـدميقراطي لـشؤون             لفترا

  .لفلسطينيني وحكمهم الذايتا

 االنتهاكات اإلسرائيلية للحق يف حرية التنقل والوصول - ثاين وعشرون

ال متثـل   فرضت إسرائيل يف الضفة الغربية منظومة من التدابري املتشابكة الـيت              -١٥٠٨
.  إال أحـد جوانبـها     ليت تقّيد تنقل ووصول الفلسطينيني يف الضفة الغربية       احلواجز املادية ا  

ويشمل ذلك التنقل بني القدس وبقية أحناء الضفة الغربية، وبني الضفة الغربية وإسـرائيل،              
 .وبني الضفة الغربية وغزة، وبني الضفة الغربية والعامل اخلارجي وبالعكس

قبات مادية، مثل حواجز املرور، ونقـاط       وجيري تقييد التنقل بواسطة وضع ع       -١٥٠٩
التفتيش، واجلدار، وكذلك باستخدام التدابري اإلدارية، مثل بطاقات اهلويـة، والـرخص،            
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واإلقامة اجلربية، وقوانني مجع مشل العائلة، والسياسات املتعلقة حبق الدخول من اخلـارج             
ات أو تأخري، أو دون إذن      تقييد القدرة على التنقل حبرية دون عقب      و. وحبق عودة الالجئني  

 .)٨٥٠(يف كثري من األحيان على أنه جتربة مهينةإليه ُينظر هو أمر من شخص آخر، 

ميع الفلسطينيني  بالنسبة جل وتشمل القيود منع الوصول، وخصوصا إىل القدس،          -١٥١٠
، ومـواطين إسـرائيل،     )٨٥١(القدساملقيمني ب  إسرائيل بوصفهم من     تعّينهمباستثناء الذين   

 .)٨٥٣(التصاريح اخلاصةمن النادر منح و. )٨٥٢(اصةاخلتصاريح ال وحاملي

الوصول إىل املواقع اليت نزعت ملكيتها من أصـحاهبا         الفلسطينيون من   وُيمنع    -١٥١١
، العازلـة ، واملنـاطق    )٨٥٤(تستخدمها املـستوطنات  لكي  ،  ةاألساسيوهياكله  لبناء اجلدار   

  الطرق اليت شقت للوصل بني تلك      ومناطق التدريب العسكرية، و    )٨٥٥(والقواعد العسكرية 
  

__________ 

 انظر التقارير اليت تصدرها منظمة ماخسوم ووتش، وهي شبكة من املتطوعـات اإلسـرائيليات اللـوايت          ) ٨٥٠(
 يف  انظر أيضا ما نشرته منظمـة بتـسيليم        ؛www.machsomwatch.org/en: نقاط التفتيش يوميا   ترصدن

 Ground to a halt: denial of Palestinians’ freedom of movement“ حتت عنوان ٢٠٠٧أغسطس /آب

in the West Bank”كيفوركيـان بـشأن كتاهبـا    - ، واملقابلة مع نادرة شلهوب “Militarization and 

Violence against Women in “Conflict Zones in the Middle East ــايل ــع الت ــى املوق  : عل
www.opendemocracy.net/article/email/checkpoints-and-counter-spaces      ونقاط التفتيش هي أيـضا

  .انظر الفصل احلادي والعشرين: مواقع جماهبة
 فلسطيين حيملون بطاقات هوية خاصة بالقدس يف أجزاء القدس الواقعـة            ٢٢٥ ٠٠٠يعيش ما يقرب من      ) ٨٥١(

 وضواحي القدس الشرقية تقع اآلن خارج اجلدار، مثـل          إال أن بعض مناطق   . بني اجلدار واخلط األخضر   
مخس سنوات على صدور فتـوى حمكمـة العـدل          ". أبو ديس، وكفر عقب، وخميم شوفات لالجئني      

ـ  "موجز لآلثار اإلنسانية املترتبة على اجلدار العازل      : الدولية تب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،       ـ، مك
 .٢٠٠٩يوليه /متوز

 يف  "اإلقامـة الدائمـة   "مـن ذوي    قية بطاقات هوية تبني مركزهم بوصفهم        فلسطينيو القدس الشر   حيمل ) ٨٥٢(
بقية أحناء الضفة الغربية بطاقات هوية خاصـة بالـضفة          إسرائيل، وحيمل الفلسطينيون الذين يعيشون يف       

 .الغربية وحيتاجون إىل طلب تصاريح خاصة لدخول القدس الشرقية
 ).مؤمتر عرب الفيديو (٢٠٠٩يوليه / متوز٦ علنية يف جنيف، شوان جبارين، املدير العام ملؤسسة احلق، جلسة ) ٨٥٣(
ال ُيسمح للفلسطينيني عادة بدخول املـستوطنات باسـتثناء العـاملني يف املنـاطق الـصناعية التابعـة           ) ٨٥٤(

لالطالع علـى عـرض شـامل       . للمستوطنات أو يف املستوطنات، والذين حيتاجون عادة إىل تصاريح        
، ”Land Grab, Israel’s settlement policy in the West Bank“خبصوص مـشروع املـستوطنات انظـر    

 Access Denied: Israeli Measures to Deny Access to Land“ ؛ و٢٠٠٨سبتمرب /منظمة بتسيليم، أيلول

around Settlements”٢٠٠٢مايو /ليم، أياري، منظمة بتس. 
 The Eastern Border: Palestinians of the Jordan“انظـر  . األردنغـور  ينطبق ذلك على معظم أحناء  ) ٨٥٥(

Valley”،      علـى املوقـع التـايل      ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ١٥األردن،  غـور   منظمة التـضامن يف ، :
www.jordanvalleysolidarity.org/index.php?option=om_content&task=view&id=166&Itemid=9. 

 األردن، الذي خلص جتربتـه يف العـيش يف    غوروالتقت البعثة بالسيد سامي صادق، خمتار قرية العقبة يف          
 .٢٠٠٩يوليه / متوز٣قرية حماطة مبيادين تدريب عسكرية، 
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 وحيظـر علـى الفلـسطينيني       )٨٥٦(" فقط لإلسرائيليني"هي  والعديد من الطرق    . األماكن
مير عـرب الـضفة     وبني تل أبيب والقدس،      الذي ميتد بني     )٨٥٧(٤٤٣والطريق  . استخدامها

لذي وهذا اجلزء من الطريق، ا    . " فقط لإلسرائيليني"على الطرق املخصصة    الغربية، هو مثال    
 قرية، حتول اآلن إىل طريق رئيـسي    ٣٣كان فيما مضى شريان نقل فلسطيين رئيسي خيدم         

أنشئ عدد من األنفاق حتت الطريق بغرض متكـني         وقد  . حيظر على الفلسطينيني استعماله   
  .)٨٥٨( ال يزال خيضع لقيود بالغة الشدةهمالقرويني من الوصول، إال أن تنقّل

  .الغربية شبه مستحيل على الفلسطينينيوالتنقل بني غزة والضفة   -١٥١٢
 السفر حبريـة يف أرجـاء       ، وميارسون بالفعل،  لإلسرائيلينيميكن  وبصفة عامة،     -١٥١٣

الضفة الغربية، باستثناء املدن الفلسطينية الرئيسية اليت ال جيوز لإلسرائيليني دخوهلا مبوجب            
 .)٨٥٩(القانون اإلسرائيلي

د بأن حاملي جوازات السفر األجنبية، سـواء        واستعرضت البعثة ادعاءات تفي     -١٥١٤
 سلطات احلدود اإلسـرائيلية مـن   على يد أكانوا من أصل فلسطيين أم ال، ميكن أن ُمينعوا          

وحبـسب  . )٨٦٠(الدخول إىل الضفة الغربية، وأهنم ُمينعون بالفعل من ذلك على حنو منتظم           
إن العدد املُبلّغ عنـه مـن        وتلقته البعثة، ف   ٢٠٠٩يونيه  /ورد يف تقرير صادر يف حزيران      ما

__________ 

 .املواطنون األجانب خمولون أيضا باستخدامها ) ٨٥٦(
 :، منظمــة بتــسيليم ”Checkpoints, physical obstructions, and forbidden roads“انظــر  ) ٨٥٧(

www.btselem.org/english/Freedom_of_Movement/Checkpoints_and_Forbidden_Roads.asp   ؛ و
“Road 443, West Bank road for Israelis only” ،ــز ــايل مرك ــع الت ــى املوق ــسيليم، عل  : بت

www.btselem.org/English/Freedom_of_Movement/Road_443.asp .       ،انظر أيـضا شـوان جبـارين
 ).مؤمتر عرب الفيديو (٢٠٠٩يوليه /متوز ٦جلسة علنية يف جنيف، 

إدراكها، مثل الوصول مع تقييـد االسـتخدام؛ علـى          يتعذر  هناك قيود أخرى مفروضة على الوصول        ) ٨٥٨(
 صـاحلة  غري املثال يف األراضي واملناطق احلضرية اليت ال ُيسمح فيها بالبناء أو الزراعة، أو اليت باتت               سبيل

 ٦ جنيـف،  يف علنية جلسة  الشهادة اليت أدىل هبا شوان جبارين،      انظر .لالستعمال بسبب التلوث البيئي   
، منظمـة  ”Road 443, West Bank road for Israelis only“، و)مؤمتر عـرب الفيـديو   (٢٠٠٩يوليه /متوز

، ”The prohibited zone: Israeli planning policy in the Palestinian villages in area C“بتـسيليم؛ و 
 :Foul play“:انظر أيـضا . http://eng.bimkom.org/_Uploads/23ProhibitedZone.pdf :منظمة بيمكوم

neglect of waste water treatment in the West Bank”،ــسيليم ــة بتــ :  منظمــ
www.btselem.org/English/Publications/Summaries/200906_Foul_Play.asp.  

 ١٩٧٠) ٣٧٨رقـم   ) (يهودا والسامرة ( أمر خبصوص األحكام األمنية      ٣٧٨األمر العسكري اإلسرائيلي     ) ٨٥٩(
 ٥، صـادر يف     )املنطقة ألف ( )اإلسرائيليون( )حظر الدخول واإلقامة  ( إعالن بشأن اإلغالق واملنطقة      -

 .، بتوقيع اللواء إسحاق إيتان٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول
 ١٦ويف  . /www.righttoenter.ps: انظر التقارير اليت نشرهتا محلة احلق يف الدخول علـى املوقـع التـايل              ) ٨٦٠(

 ريتشارد فولك، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف األرض     ُمنع،  ٢٠٠٨كانون األول   /ديسمرب
ــام   ــذ ع ــة من ــسطينية احملتل ــن ، ١٩٦٧الفل ــرائيلم ــول إس ــايل : دخ ــع الت ــر املوق : انظ

www.righttoenter.ps/images/Press_Release_Richard_Falk.pdfو  A/HRC10/20.  
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 شهد زيادة باملقارنة مع الربع      ٢٠٠٩حاالت منع الدخول يف األشهر الستة األوىل من عام          
مما يثري القلق من أن إسرائيل تصّعد من جديد سياستها الرامية إىل            "،  ٢٠٠٨األخري من عام    

املعنونـة  ات  تأشـري ال وتنتقد التقارير الصادرة حديثا      .)٨٦١("منع الدخول على حنو تعسفي    
هـذه  ف.  اليت تصدرها إسـرائيل للمـواطنني األجانـب        )٨٦٢("السلطة الفلسطينية فقط  "

املمارسات حتّد بشدة من قدرة العاملني الدوليني يف جمال األنشطة اإلنـسانية واملـدافعني              
  .)٨٦٣(الدوليني عن حقوق اإلنسان من مزاولة أنشطتهم

 يت أثرت على عمل البعثةالقيود املفروضة على حرية التنقل وال  -ألف   

، أفاد السيد   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٦خالل جلسة االستماع العلنية اليت عقدت يف          -١٥١٥
أن عشرات اآلالف من الفلسطينيني خاضعون حاليـا إىل   بشوان جبارين من مؤسسة احلق      

وقال السيد جبـارين،    . حظر سفر تفرضه عليهم إسرائيل، مما مينعهم من السفر إىل اخلارج          
ذي استمعت إليه البعثة من جنيف يف مؤمتر عرب الفيديو، إنه هو أيضا خاضـع لـذلك                 ال

احلظر منذ أن أصبح مدير مؤسسة احلق، اليت هي أقدم منظمة معنية حبقـوق اإلنـسان يف                 
وقدم السيد جبارين أمام احملكمة اإلسرائيلية العليا طعنا ضد حظر الـسفر            . الضفة الغربية 

نع من السفر إىل هولندا الستالم جائزة يف جمال حقوق اإلنـسان،            املفروض عليه بعد أن مُ    
 ويعتقد السيد جبارين بأن احلظر      .)٨٦٤("أدلة سرية "إال أن احملكمة أقرت احلظر استنادا إىل        

، حتدثت البعثة أيضا عرب الفيـديو مـع         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣ويف  . كعقوبةقد فرض عليه    
طيين عن حزب اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،       خالدة جرار، عضو اجمللس التشريعي الفلس     

السفر خارج الضفة الغربية بسبب حظر السفر الـذي فرضـته        من  هي أيضا   إذ مل تتمكن    
 قوق األسـرى  حل الضمري   مؤسسةوأضافت السيدة جرار، اليت كانت تدير       . إسرائيل عليها 
__________ 

 ٢٠٠٨سـبتمرب   /األرض الفلسطينية احملتلة، تقرير بشأن آخر التطورات، أيلول       إىل  دخول  المحلة احلق يف     ) ٨٦١(
 .٢٠٠٩ نيهيو / حزيران-

)٨٦٢ ( “Israel toughens entry for foreigners with West bank ties” ،أغسطس / آب١٢، هآرتس، أمرية هاس
٢٠٠٩ . 

 Why is Israel“تقّيد املمارسات أيضا تنقل حاملي اجلوازات األجنبية من ذوي أصول فلسطينية؛ انظـر   ) ٨٦٣(

limiting movement of Palestinian-Canadian businessman?”،   ،ــاس ــرية ه ــآرتسأم  ١٩، ه
 .٢٠٠٩أغسطس /آب

باللغة اإلنكليزيـة، ترمجـة      (٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠لالطالع على قرار احملكمة اإلسرائيلية العليا املؤرخ         ) ٨٦٤(
 Travel ban“؛ انظر أيـضا www.alhaq.org/pdfs/Shawan-abarin-v.pdfانظر املوقع التايل ) مؤسسة احلق

on Al-Haq” General Director upheld: once again, the Israeli judiciary demonstrates its 

subservience to the military and “security authorities” ١١احلـق،   نشرة صحفية صادرة عن مؤسسة 
 Dutch Foreign Minister condemns travel ban imposed by Israel on Al-Haq“ ؛٢٠٠٩مـارس  /آذار

General Director”،   ،ــة ــة اهلولندي ــدرته وزارة اخلارجي ــان أص ــارس / آذار١١ بي ؛ ٢٠٠٩م
A/HRC/11/41/Add.1.  
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 يف حديثها مع البعثة     قوهلا،  ٢٠٠٦قبل انتخاهبا لعضوية اجمللس التشريعي الفلسطيين يف عام         
إهنا ُمنعت من السفر خارج الضفة الغربية منذ مشاركتها يف مؤمتر قمة املدافعني عن حقوق               

 .)٨٦٥(١٩٨٨اإلنسان الذي عقد يف باريس يف عام 

وسبق للبعثة أن أشارت إىل أن وزير العدل الفلسطيين، الدكتور علي اخلـشان،        -١٥١٦
ـ        مغادرة الضفة الغربية ل   يتمكن من    مل ع مـن   ـيلتقي بالبعثة يف عمان، األردن، بعد أن ُمن

  .)٨٦٦(عبور احلدود

 التنقل والوصول والعمليات اإلسرائيلية يف غزة -باء   

تلقت البعثة تقارير تفيد بتشديد القيود املفروضة على التنقل يف الضفة الغربيـة               -١٥١٧
 علـى  "اإلغالق"ئيل ، فرضت إسرا أيامعلى مدى عدة  و. أثناء اهلجوم اإلسرائيلي على غزة    

 الطـابع   ونظرا إىل . األخرىالضفة الغربية، وهو تدبري تقييدي ُيضاف إىل التدابري السارية          
 .املخصص الذي يتسم به هذا التدبري، فإنه ال يتيح للناس أن خيططوا لتنقالهتم تفاديا له

 علـى  إحكـام قبـضتها  كما تلقت اللجنة بالغات تفيد بأن إسرائيل شددت           -١٥١٨
عن طريق القيام باملزيد من عمليـات       فة الغربية خالل اهلجوم على غزة وبعده، وذلك         الض

 نزع امللكية، وهدم املنازل، وإصدار أوامر اهلدم، ومنح تراخيص البناء للبيوت املبنية داخل            
وأدت السياسات والقرارات   . لضفة الغربية لاملستوطنات، وتشديد استغالل املوارد الطبيعية      

 بـشأن املـستوطنات والوضـع       ٢٠٠٩نفذة يف األشهر الستة األوىل من عام        املختلفة امل 
الدميغرايف يف القدس، إىل التأثري على حق الفلسطينيني يف الوصول والتنقـل، ومسحـت يف              

 .إسرائيل بشكل عام على الضفة الغربيةإحكام قبضة الوقت نفسه بزيادة 

تفيد بأن إسرائيل قـد عـدلت       وعقب العمليات يف غزة، تلقت البعثة تقارير          -١٥١٩
األنظمة اليت حتدد حق األشخاص الذين حيملون بطاقة هوية خاصة بغـزة يف التنقـل إىل                

الـضفة  ورسخت بذلك من الفصل بني السكان يف كل مـن           ة وبالعكس،   ـالضفة الغربي 
 . الغربية وغزة

 إغالق الضفة الغربية خالل العمليات اإلسرائيلية يف غزة  -جيم   

نت املعلومات اليت تلقتها البعثة أنه فضال عن القيود اليومية املفروضـة علـى             بّي  -١٥٢٠
التنقل والوصول خالل العمليات اإلسرائيلية يف غزة، طبقت إسرائيل ستة أيام من اإلغالق             

__________ 

 .A/HRC/11/41/Add.1انظر على سبيل املثال  ) ٨٦٥(
 .انظر الفصل األول ) ٨٦٦(
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دخـول القـدس الـشرقية      ، مينع مـن     خالل اإلغالق  و .)٨٦٧(الشامل على الضفة الغربية   
وتـصاريح سـارية    )  أدناه انظر(خاصة بالضفة الغربية    الذين حيملون هويات    الفلسطينيون  

 .)٨٦٨(املفعول بدخول القدس الشرقية

الف من العاملني والطالب واألشخاص الـذين        اآل  اإلغالق على  تدابريوأثرت    -١٥٢١
 وعلى  ، وعلى املصلني  ،حيتاجون إىل الوصول إىل املستشفيات الفلسطينية يف القدس الشرقية        

فضال عن ذلك، ذكرت تقارير تلقتها      و. يارة لعائالهتم وأصدقائهم  أولئك الذين كانوا يف ز    
البعثة أن عدد نقاط التفتيش يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الـشرقية، ازداد خـالل        

لفتـرات  خمصـصة   نقاط تفتيش   أي   ("طائرة"  تفتيش العمليات، وكانت يف معظمها نقاط    
 شـري   هوحبسب ما ذكـر    .)٨٦٩()يف غزة تراوحت بني ساعة واحدة وطيلة فترة العمليات        

هيفر، وهو خبري اقتصادي من مركز املعلومات البديلة، يتسبب كل يوم إغالق يف خسارة              
حتت إىل ما    شخصا   ٦٤٦ وظيفة ويف دفع     ٢٧٦ دوالر و  ماليني ٤,٥االقتصاد الفلسطيين   

 .)٨٧٠(الفقر خط

 ٢قد منع يف يـوم  ويذكر مركز تنسيق الشؤون اإلنسانية أن اجليش اإلسرائيلي       -١٥٢٢
 عاما من عبـور     ٥٠ و ١٦ الذين تتراوح أعمارهم بني      ذكور ال ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

ونقطة التفتيش هوارة هي نقطة التفتـيش       . )٨٧١(لسفر باجتاه اجلنوب  لنقطة التفتيش هوارة    
الرئيسية على الطريق الرئيسي يف الضفة الغربية بني الشمال واجلنوب الذي يصل بني مدن              

 وطولكرم وقلقيلية ونابلس يف الشمال ورام اهللا وأرحيا وبيت حلم واخلليل يف الوسط              جنني
ويؤدي إغالق نقطة التفتيش هوارة إىل منع فلسطينيي تلك املنطقة منعا فعليا من             . واجلنوب

 .أخرى التوجه إىل اجلنوب بسبب عدم وجود طرق سالكة

لشؤون اإلنـسانية، أعلنـت     مكتب تنسيق ا   ه عن ذلك، وحبسب ما ذكر     فضالًو  -١٥٢٣
 ، املنطقة املمتدة بني اجلدار واخلط األخضر يف اخلليـل         ٢٠٠٩يناير  /إسرائيل يف كانون الثاين   

 وكذلك املنطقة املمتدة بني اجلدار وحدود بلدية القـدس          ، ورام اهللا  ،وبعض أجزاء سلفيت  
، مع ما يـستتبع ذلـك مـن نتـائج خطـرة علـى الـسكان                 " مغلقة منطقة عسكرية "
وقبل ذلك، كان قد جرى أصال تقييد الوصول إىل األراضـي الواقعـة             . )٨٧٢(لسطينينيالف

__________ 

انظر مكتـب   . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٧ و ١٦ و ١٠ و ٩ و ٣ و ٢: إلغالق يف التواريخ التالية   فُرض ا  ) ٨٦٧(
 / كـانون الثـاين  ١٥-٩،  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨-١تنسيق الشؤون اإلنسانية، التقرير األسبوعي،      

  .يناير/ كانون الثاين٢٠-١٦يناير، 
  ).مؤمتر عرب الفيديو (٢٠٠٩يوليه / متوز٦شوان جبارين، جلسة علنية يف جنيف،  ) ٨٦٨(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢اجتماع مع مؤسسة احلق واملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،  ) ٨٦٩(
  .تقرير للبعثة من شري هيفر، مركز املعلومات البديلة ) ٨٧٠(
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٨-١مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، التقرير األسبوعي،  ) ٨٧١(
  .٢٠٠٩يناير /، كانون الثاين٣٣، العدد The Humanitarian Monitorمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  ) ٨٧٢(
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ألن الوصـول   ) ٨٧٣(، بني اجلدار واخلط األخضر    "منطقة التماس "اليت تسمى   (وراء اجلدار   
التدابري اجلديـدة إلـزام     وتقتضي  . إليها كان يقتضي التنسيق مسبقا مع اجليش اإلسرائيلي       

وتقـدمي طلبـات    ) من الصعب احلصول عليهـا    (ات ملكية   مالكي األراضي بتقدمي إثبات   
وقد رفـضت تلقائيـا     . للحصول على تصاريح زيارة ليتمكنوا من الوصول إىل أراضيهم        

وحبسب مـا   . املزارع الذين ليسوا من مالكي األراضي     مال  طلبات التصاريح اليت قدمها ع    
عنـيني حبقـوق    تـصاريح للمـراقبني امل    مـنح   أيضا  ُيرفض   السيد شوان جبارين،     هذكر
 يف املائة من األشخاص الذين      ٢٠قل من   التصاريح تعطى اآلن أل   وُيذكر أن   . )٨٧٤(ناإلنسا

 .أعلن سابقا عن إغالقها    اليت   مشال الضفة الغربية  من   منطقة   ٦٧اعتادوا زراعة أراضيهم يف     
ومن حيصلون على تصاريح يواجهون فترات طويلة من االنتظار، وساعات حمدودة ُتفـتح             

لبوابات، وعمليات تفتيش بدنية، وقيودا على نوع املعدات الزراعية الـيت ُيـسمح             فيها ا 
مناطق عـسكرية   "فضال عن ذلك، يقيم آالف من األشخاص يف مناطق أعلنت           و. مبرورها
البيوت اليت  وهم حيتاجون اآلن إىل تصاريح للعيش يف        .  إما حاليا أو يف وقت سابق      "مغلقة

ري من األحيان املرور عرب بوابات للحصول على العمـل           وجيب عليهم يف كث    هي ملك هلم،  
واملنطقة اليت أعلنت منطقة عسكرية مغلقـة     . والرعاية الصحية والتعليم واخلدمات األخرى    

وحبسب ما ذكر معهـد البحـوث       . يناير تشمل ضاحية الربيد يف القدس     /يف كانون الثاين  
 هـذه الـضاحية وضـعهم        فلـسطيين يف   ١٤ ٠٠٠التطبيقية يف القدس، حيتمل أن يفقد       

  .)٨٧٥(البلدية كمقيمني يف القدس وأن يفقدوا أيضا اخلدمات
  

  

__________ 

)٨٧٣ ( “Between Fences: The Enclaves Created by the Separation Barrier” ــوم ــة بيمك : ، منظم
http://eng.bimkom.org/_Uploads/4GderotEng.pdf.  ى صـورة عامـة، انظـر مكتـب         لالطالع عل

ــسيق ــشؤون تنـ ــايل   الـ ــع التـ ــى املوقـ ــالق، علـ ــة إغـ ــسانية، خريطـ : اإلنـ
www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_closure_map_west_bank_june_2009.pdfويقع ما يقـرب     ؛ 

 داخل الضفة الغربية، ومتثل املنطقة املمتدة بني اجلدار واخلط األخـضر            مسار اجلدار يف املائة من     ٨٥من  
 Five years after the“انظـر  ) مبا يف ذلـك القـدس الـشرقية   ( يف املائة من أراضي الضفة الغربية ٨,٥

International Court of Justice advisory opinion: A summary of the humanitarian impact of the 

Barrier”،٢٠٠٩يوليه / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، متوز.  
  ).مؤمتر عرب الفيديو (٢٠٠٩يوليه / متوز٦شوان جبارين، جلسة علنية يف جنيف،  ) ٨٧٤(
)٨٧٥ ( “14,000 Palestinian Jerusalemites stand to lose their residency rights”   ،معهد البحـوث التطبيقيـة ،

؛ http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1802: ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٢
 Life in the garbage: a report on“ة يف القدس الشرقية بوجه عام انظرخيص مسألة اخلدمات البلدي وفيما

sanitation services in East Jerusalem”،  ٢٠٠٩يونيـه  / رابطة احلقوق املدنية يف إسـرائيل، حزيـران :
www.acri.org.il/pdf/sanitationeng.pdf.  
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 تدابري جديدة إلضفاء الصفة الرمسية على الفصل بني غزة والضفة الغربية  -دال   

تعزيز إضفاء الصفة الرمسيـة     إىل  تدابري هتدف   تشري إىل اختاذ    تلقت البعثة تقارير      -١٥٢٤
إىل وعقب االلتماس الذي قدمـه مركـز مهوكيـد    . لغربيةعلى الفصل بني غزة والضفة ا    

اإلسـرائيلية يبـّين    الـدفاع   وزارة  اختذته  احملكمة العليا، كُشف النقاب عن إجراء جديد        
تفاصيل الشروط البالغة الصرامة اليت جيوز مبوجبها لشخص مقيم يف قطاع غـزة أن يغـري       

 :  ما يلي٢٠٠٩مارس / آذار٨املؤرخ وورد يف اإلجراء . )٨٧٦(مكان إقامته إىل الضفة الغربية

 على مستوى الدولة حـصر  تقّررالسياسي يف قطاع غزة،   /يف ظل الوضع األمين    
تنقل السكان املقيمني بني قطاع غزة ومنطقة يهودا والسامرة إىل احلـد األدىن             
الضروري، حبيث ال يسمح عمليا بدخول السكان املقيمني يف غزة إىل منـاطق             

املتعلقـة بالـضرورات    القـصوى   احلاالت االستثنائية   "ال يف   يهودا والسامرة إ  
يف كـل قـضية تتعلـق بتـوطني         ...  وأمر نائب وزير الدفاع   "... "اإلنسانية

أشخاص مقيمني يف غزة يف منطقة يهودا والسامرة بضرورة اعتمـاد سياسـة             
يد من السياسة العامة الرامية إىل تقي     بطبيعة احلال   تقييدية إىل أبعد حد، مستمدة      

 يف حد   تعتربوأوضح نائب الوزير أن العالقات األسرية ال        . "التنقل بني املنطقتني  
 يربر السماح ألشخاص مقيمني يف غزة بـالتوطن يف منطقـة          ا إنساني اذاهتا سبب 

 .يهودا والسامرة

ومبوجب األحكام الواردة يف اإلجراء، حسب االستعراض الذي أجرته البعثـة،             -١٥٢٥
 :الية التالت اليت تتناوهلا األنظمة هييتبني أن إحدى احلا

 يف غزة، وتويف أحد والديه وكان مقيما يف غزة،           سنة يقيم  ١٦دون سن   قاصر  
بينما اآلخر مقيم يف منطقة يهودا والسامرة، وال يوجد قريب آخر مقيم يف غزة              

العالقة طابع ونطاق   يف حالة الضرورة، ينبغي تفحص      . رعاية القاصر على  قادر  
وطـابع  مع الوالد املقيم يف منطقة يهودا والسامرة باملقارنة مع درجـة            القائمة  
 .)باء -١٠الفقرة ( العالقة مع أقارب آخرين يف غزة ونطاق

 من اإلجراء، خيضع الطلب الذي حيظى       ١٥ عن ذلك، ومبوجب الفقرة      فضالًو  -١٥٢٦
فحـص  عدها  بجرى   تستغرق سبع سنوات، يُ    "جتنيس"بالقبول إىل جتديد دوري وإىل فترة       

للنظر يف منح تصريح إقامة يف منطقة يهودا والسامرة وتغيري العنوان املـسجل يف نـسخة     "
 ."امللف يف سجل السكان الفلسطينيني الذي حيتفظ به اجلانب اإلسرائيلي

__________ 

ــد  ) ٨٧٦( ــشا ومركــز مهوكي ــيت أعــدها مركــز غي ــى ترمجــة نــص اإلجــراء، ال  :لالطــالع عل
www.gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents%20/WB_Gaza_Full_Procedure-Eng.pdf.  
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مركزا مهوكيد وغيشا هذا النظـام      يصف  التقارير اليت استعرضتها البعثة،     ويف    -١٥٢٧
الفصل بني الـضفة    هوة   لتعميق سياسة إسرائيلية متعمدة     ا من يشكل جزء تدبري إضايف   بأنه  

تتتبع إسرائيل من خالهلا أهدافا سياسية على حساب السكان املـدنيني، يف            "الغربية وغزة   
تقّوض احتمال حتقيق حـل     "هذه السياسة   كما أن   . "انتهاك سافر للقانون اإلنساين الدويل    

ت اإلسرائيلية بإجراء مفاوضات مـن أجـل        تناقض سلسلة طويلة من التعهدا    " و "الدولتني
قومات البقاء، مبا يف ذلك االلتزام الصريح يف اتفاقات         مب تتمتعإقامة دولة فلسطينية مستقلة     

 .)٨٧٧("‘وحدة إقليمية واحدة‘أوسلو باحلفاظ على مركز الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفهما 

 الوضع الراهن حلالة التنقل والوصول  -هاء   

معلومات املتاحة للبعثة، أدت بعض التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة       لل وفقاً  -١٥٢٨
اإلسرائيلية يف األشهر الثمانية املاضية إىل حتسني حرية التنقل يف بعض األماكن، وخصوصا             

ألغـي شـرط     على سبيل املثـال،   ف. الوصول إىل مدن نابلس وطولكرم واخلليل ورام اهللا       
اخلة إىل نابلس، وفُتح مفرقا طرق بالقرب من اخلليل،         التصريح املفروض على املركبات الد    

، وهو  )٨٧٨("نسيج احلياة "وفُتح يف رام اهللا طريق      . وُنقلت نقطة تفتيش إىل خارج طولكرم     
  .)٨٧٩(من الغربإليها لوصول يتيح اطريق بديل 

القيـود  ترسـخت  إال أن مصادر األمم املتحدة تالحظ أنه يف تلـك األثنـاء            -١٥٢٩
سهولة مرور اإلسرائيليني واملستوطنني يف     كما ترسخت    ،رور الفلسطينيني املفروضة على م  

ـ        توسيع نطاق كما جرى   . الضفة الغربية  ش ي نقاط التفتيش، واكتسبت بعض نقـاط التفت
وباإلضافة إىل  ). بإضافة البوابات مثال، عوضا عن املتاريس الترابية      (املؤقتة طابعا أكثر دواما     

يستلزم  البديلة عن الطرق الرئيسية املغلقة       "نسيج احلياة " حتسني أو شق طرق   ال يزال   ،  ذك
  .األراضي مصادرة

 

__________ 

 : ورقة موقف صادرة عن مركزي غيشا ومهوكيد ) ٨٧٧(
www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/WB_Gaza_Procedure-PositionP-Eng.pdf.  

 املفتوحـة   هو مفهوم استحدثه اجليش اإلسرائيلي لإلشـارة إىل الطـرق البديلـة            “نسيج احلياة "مفهوم   ) ٨٧٨(
ـ "املخصصة ة ـرق الرئيسيـدام الطـيعد ُيسمح هلم باستخ  مل الذين للفلسطينيني  ؛"فقـط  ينيرائيللإلس
ــر ــسي”Alternative roads for Palestinians“ انظـ ــز بتـ ــع  ، مركـ ــى املوقـ ليم علـ

www.btselem.org/english/Freedom_of_Movement/Alternative_Roads_for_Palestinians.asp. 
يونيه /حزيران بالتنقل والوصول يف الضفة الغربية،       مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، آخر التطورات املتعلقة       ) ٨٧٩(

٢٠٠٩: www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_access_2009_june_english.pdf.  
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 ٦٨ حاجزا ماديا، منها     ٦١٣وجود  إىل  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية     ويشري    -١٥٣٠
.  خاليا مـن املـوظفني، مثـل املتـاريس         حاجزا ٥٤١ نقطة تفتيش يشغلها موظفون، و    

الفلسطينيني وحتركهم داخل املنطقـة الـيت       وصول  حاجزا ملنع    ٨٤يشمل هذا العدد     وال
يبلـغ   نقطة عبور يف اجلدار، وما       ٦٣ ، و )"٢هاء  "(تسيطر عليها إسرائيل يف مدينة اخلليل       

 .)٨٨٠(٢٠٠٩تنشر أسبوعيا منذ مطلـع عـام        ) "طائرة"أو  ( نقطة تفتيش عشوائية     ٧٠متوسطه  
واسعة بني اجلدار واخلـط  وباإلضافة إىل عوائق الطرق، يتواصل بناء اجلدار؛ وهناك مناطق     

 .)٨٨١(أعلن عن كوهنا مغلقة أمام الفلسطينيني) "منطقة التماس"(األخضر 

وأدت التدابري العسكرية القاسية، مثل فرض حظر التجول لفترات طويلة علـى             -١٥٣١
قرى حمددة يف مشال الضفة الغربية، إىل تشديد القيود على التنقل، وقد أعلـن حاليـا أن                 

 جديدة  إنفاذيف املائة من الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، مع تدابري            ٢٨يقرب من    ما
 .أكثر صرامة تؤثر خصوصا على املزارعني والرعاة

تـدابري هتـدف إىل     باختاذ  إسرائيل مؤخرا   عن قيام   وتلقت البعثة أيضا تقارير       -١٥٣٢
لقيود عن طريق   اسيكون من شأهنا تدعيم      القيود املفروضة على التنقل والوصول،       "حتديث"

يف ممغنطـة  وتشمل التدابري البدء يف استخدام بطاقات       . األفرادتنقل  تسهيل رصد وتسجيل    
نقاط تفتيش تشتغل آليا، وخصخصة نقاط التفتيش وبوابات الوصول، وحوسـبة بعـض             

مـايو  / أيـار ١نقاط التفتيش الواقعة على اخلط األخضر أو بالقرب منـه اعتبـارا مـن               
التـصاريح املمنوحـة   يتزايد تواتر إلغـاء  ه التدابري القلق من أن     وأثارت هذ . )٨٨٢(٢٠٠٩

فضال عن ذلك، ونظرا إىل احلوار الدائر حاليا يف القانون الدويل بشأن            و. للناشطني سياسيا 
فيما مسؤولية املتعاقدين األمنيني التابعني للقطاع اخلاص، تثري خصخصة نقاط التفتيش قلقا            

 .)٨٨٣( املساءلةخيص

يف الفترة  ) حمدودةوإن كانت   (، ورغم حدوث بعض التطورات اإلجيابية       كولذل  -١٥٣٣
، تشري التدابري املتخذة خالل هذه      ٢٠٠٩مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٨سبتمرب  /املمتدة من أيلول  

__________ 

 ٨٧، و ٢٠٠٨ يف األشـهر األربعـة األوىل مـن عـام            ٦٠ البـالغ    مقارنة باملعدل األسبوعي املتوسط    ) ٨٨٠(
عمليـات اإلغـالق، مكتـب      املتعلقـة ب  تطـورات   آخـر ال  (سـبتمرب   /يونيه إىل أيلـول   /حزيران من

ــسيق ــشؤون تن ــسانية،  ال ــسان٣٠اإلن ــل / ني ــول٣١ - ٢٠٠٨أبري ــبتمرب / أيل  :٢٠٠٨س
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_closure_update_2008_09_english.pdf(.  

انظـر مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،          . يف حمافظات سلفيت ورام اهللا وبيت حلـم واخلليـل          ) ٨٨١(
ــرا التطــورات آخــر ــه /ناملتعلقــة بالتنقــل والوصــول يف الــضفة الغربيــة، حزي  :٢٠٠٩يوني

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_access_2009_june_english.pdf.  
انظر النشرة الـصحفية   . )مؤمتر عرب الفيديو   (٢٠٠٩يوليه  / متوز ٦شوان جبارين، جلسة علنية يف جنيف،        ) ٨٨٢(

  .Stop the Wall: http://stopthewall.org/latestnews/1931.shtml مركزاليت أصدرها 
 :، على املوقع التـايل ”The Privatization of Checkpoints and the Late Occupation“انظر إيالت مواز  ) ٨٨٣(

www.whoprofits.org/Article%20Data.php?doc_id=705.  
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مبا يـنجم عـن     الفترة والفترات السابقة إىل زيادة تشديد منظومة تقييد التنقل والوصول،           
 ."مية الفلسطينية أكثر فأكثرتقليص احليز املتاح للتن"ذلك من 

 مبعـزل عـن   وتالحظ البعثة أن النظر إىل حرية تنقل فلسطينيي الضفة الغربية             -١٥٣٤
فعلى سبيل املثـال، أثـارت      . مسألة خادعة الذهاب إليها هو    بالفعل  األماكن اليت ميكنهم    

 "لـصامت النقـل ا  "بعض التقارير احلديثة قلق البعثة إزاء سياسات احلدود اليت تؤدي إىل            
 زيادة حادة يف    ٢٠٠٩وشهدت األشهر الستة األوىل من عام       . للفلسطينيني خارج القدس  

، ويف قرارات املوافقة علـى بنـاء        )٨٨٤(بكاملهاأوامر اهلدم، مبا يف ذلك هدم قرى وأحياء         
  . مستوطنات جديدة يف كل من القدس الشرقية وبقية أحناء الضفة الغربية

 "الصامتالنقل "تسريع : القدس  -واو   

، ذكرت صحيفة نيويورك تاميز أن مكتب رئيس الـوزراء          ٢٠٠٩مايو  /يف أيار   -١٥٣٥
بالتعاون مع سلطة تنمية    ينفذان  اإلسرائيلي، وبلدية القدس احملددة من اجلانب اإلسرائيلي،        

 وطـرق  إلنشاء سلسلة من تـسع جممعـات،   "سرية"القدس ومنظمات املستوطنني خطة   
 وخلصت املنظمـة    .ديدة أو قائمة يف القدس الشرقية وحوهلا      ومواقع، تدمج مستوطنات ج   

إجناز اخلطة اإلسرائيلية سيؤدي إىل تغيري جـذري يف         " إىل أن    "السالم اآلن "غري احلكومية   
خريطة القدس الشرقية وقد مينع التوصل إىل اتفاق الوضع النـهائي وإىل حـل تـوفيقي                

 .)٨٨٥("القدس يف

 ، أفادت رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل أن ما جيـري يف           ويف تقرير استعرضته اللجنة     -١٥٣٦
متييز يف التخطيط والبناء، ونزع ملكية األراضي، واالستثمار الشحيح يف البنية           "القدس من   

مرسـومة  سياسة إسرائيلية   إمنا يعرب جبالء عن      ،التحتية املادية واخلدمات احلكومية والبلدية    
 .)٨٨٦("ع الفلسطينيني املقيمني إىل خارج حدود املدينةلضمان أغلبية يهودية يف القدس ودف

__________ 

يونيـه  / حزيران٤يف و). حي البستان يف سلوان(على سبيل املثال، يف غور األردن ويف أحد أحياء القدس   ) ٨٨٤(
مـن الـبىن    ١٣هدمت الـسلطات اإلسـرائيلية   ". األردنغور ، ُدمرت قرية بأكملها تقريبا يف       ٢٠٠٩
 يف اجملتمع احمللي البدوي يف خربـة الـرأس          ا تقليدي "طابونا" ا فرن ١٨، و  حيوانات  حظرية ١٩، و السكنية

رت مثاين عشرة   وُهّج. "تروللي" ةكما صادرت صهريج ماء وجرارا زراعيا وعرب      . األردنغور  األمحر يف   
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تقريـر بـشأن محايـة          . " طفال ٦٧أسرة معيشية، تضم ما ال يقل عن        

 .)٢٠٠٩يونيه / حزيران٢ -مايو / أيار٢٧(املدنيني 
)٨٨٥ ( “Parks fortify Israel’s claims to Jerusalem” ،٢٠٠٩مايو / أيار٩، نيويورك تاميز. 
لحصول على رخص بناء لتشييد بناء جديد يف القدس الـشرقية          القانوين ل حتمال  اال"إىل أن   خيلص التقرير    ) ٨٨٦(

والتمييز واضح جبالء، وهدفه هو احلد من تشييد األبنيـة          . (...) عدة عقود على مدى   كان شبه معدوم    
لعـام للمدينـة   واملخطـط ا . قانونيا يف املناطق الفلسطينية وتضييق املساحة املتاحة لتطوير األحياء العربية   

يضفي طابع الدوام على السياسات التمييزية لتقـصريه         (...) ٢٠٠٦ الذي أقر يف عام      "٢٠٠٠القدس  "
 The state of human“. "يف توفري وحدات سكنية مناسبة، وموارد توظيف، وبنية حتتية يف القدس الشرقية

rights in East Jerusalem - Facts and Figures”٢٠٠٩مايو /قوق املدنية يف إسرائيل، أيار، تقرير رابطة احل. 
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تقصري السلطات اإلسرائيلية يف    " يتناول   ٢٠٠٩أبريل  /ويف تقرير صدر يف نيسان      -١٥٣٧
، يذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية أن        "ناسب لألحياء الفلسطينية  املتخطيط  التوفري  

 معّرضون خلطر هدم السلطات      من الفلسطينيني يف القدس الشرقية     ٦٠ ٠٠٠يقرب من    ما"
 .)٨٨٧("قد يكون الرقم احلقيقي أعلى بكثريووهذا التقدير متحفظ . اإلسرائيلية منازهلم

  املستوطنات اجلديدة، ونزع ملكية األراضي، وتدمري القرى يف املنطقة جيم   -اي ز  
 / يف آذار  "الـسالم اآلن  "يف التقارير اليت استعرضتها البعثة، ذكـرت منظمـة            -١٥٣٨
 مسكن إضـايف   ٧٣ ٠٠٠ أن وزارة اإلسكان والتخطيط كانت ختطط لبناء         ٢٠٠٩ مارس

 ١٥ ٠٠٠ وحبسب ما ذكرته تلك املنظمة، أُقّر فعـال بنـاء            .)٨٨٨(للمستوطنني يف الضفة الغربية   
مسكن من تلك املساكن، وأنه إذا حتققت مجيع اخلطط فإن عدد املـستوطنني يف األرض               

  .)٨٨٩(الفلسطينية احملتلة سيتضاعف
 غوروذُكر أن أعمال البناء يف مسكيوت، وهي مستوطنة جديدة، قد بدأت يف               -١٥٣٩

غـور   ويف الوقت نفسه، فإن الفلـسطينيني يف         .)٨٩٠(٢٠٠٩مايو  /األردن اعتبارا من أيار   
 ينـاير / كانون الثـاين   ٢٦ويف  . األردن، وبشكل عام يف املنطقة جيم، مهددون بالتشريد       

يا يف إسرائيل التماسا قدمته رابطة احلقـوق املدنيـة يف           ، رفضت حمكمة العدل العل    ٢٠٠٩
إسرائيل ومنظمة احلاخامات حلقوق اإلنسان بالنيابة عن الفلسطينيني املقيمني يف خربة تانا،            

 غيـاب أي    ، رغـم  باستثناء بيت واحد  فسمحت فعليا للدولة بتدمري مجيع بيوت القرية        "
 ويف تقرير   .)٨٩١(" يف املنطقة  املقيمنيسطينيني  لفل ل  مقومات البقاء   فيها وفرتتختطيطية  بدائل  

__________ 

)٨٨٧ (  “Special Focus: the planning crisis in East Jerusalem: understanding the phenomenon of 

‘illegal’ construction”وأفاد املنـسق اخلـاص   . ٢٠٠٩أبريل /؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نيسان
األفعال تضر الفلسطينيني العاديني، وتصّعد حـدة التـوتر يف          هذه  "أن  بلألمم املتحدة، روبرت سريي،     

، "املدينة، وتقوض جهود بناء الثقة وتشجيع املفاوضات، وتتعارض مع القانون الدويل والتزامات إسرائيل            
 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٢

)٨٨٨ ( “Ministry of Housing’s plans for the West Bank”ــسالم اآلن، آذار : ٢٠٠٩مــارس /، ال
www.peacenow.org.ilعلى موقع احلكومة اإلسرائيلية، و www.govmap.gov.il. 

 شخص على وجه التقريب، حبساب أربعة أشخاص وسطيا يف كـل وحـدة              ٣٠٠ ٠٠٠بزيادة قدرها    ) ٨٨٩(
ر، هناك خطط ملضاعفة حجم بعض املستوطنات، مبا يف ذلـك بيتـار         ومبوجب ما ورد يف التقري    . سكنية

ـ                  ١٩ ٠٠٠ن  ـعيليت، آرييل، غيفات زئيف، معايل أدوميم، إفرات، جيفا بنيامني، وخيطط لبناء مـا يقـرب م
 .وحدة سكنية يف مستوطنات واقعة وراء املسار املبين للجدار

)٨٩٠ ( “A new settlement starts to be constructed: Maskiyot” ،٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ١٨، السالم اآلن .
 ٢٧، هـآرتس ، ”Israel planning mass expansion of West Bank settlement bloc“: انظـر أيـضا  

، هـآرتس ، ”Secret Israeli database reveals full extent of illegal settlement“، و٢٠٠٩فرباير /شباط
 .٢٠٠٩فرباير / شباط١

 . ٢٠٠٩فرباير / شباط٥احلقوق املدنية يف إسرائيل، نشرة صحفية، رابطة  ) ٨٩١(
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حديث استعرضته اللجنة، خلصت منظمة بيمكوم إىل أن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية طبقت            
سياسة متعمدة وثابتة يف املنطقة جيم هبدف تقييد الفلسطينيني يف البناء والتطوير واحلد من              "

  .)٨٩٢("انتشارهم يف املكان

 وصل النقاط  -حاء   

التقارير اليت استعرضتها البعثة أنه عدا املستوطنات ذاهتا، جيري حاليـا           ذكرت    -١٥٤٠
ـ وسكك احلديد    بنية حتتية موسعة خلدمة املستوطنات، تشمل طرقا         إرساء ط تـرام   ووخط

اجلـزء  (القدس  الذي يطوق   ومن أبرز األمثلة على ذلك الطريق       . وأنفاقا ومقالب نفايات  
عة مسارب سيصل بني املستوطنات اإلسـرائيلية يف القـدس          وهو طريق رئيسي من أرب    ) الشرقي
 عديدة من األراضـي     )٨٩٣( ومير يف األحياء الفلسطينية، مما يقتضي مصادرة دومنات        الشرقية

؛ ومشروع السكة احلديديـة اخلفيفـة يف        )٨٩٤(الفلسطينية وهدم منازل ومؤسسات أعمال    
  .)٨٩٥( منه يف الضفة الغربيةمير جزءو بني تل أبيب والقدس الذي يصلالقدس وخط القطار 

والحظ املراقبون أن السيطرة اإلسرائيلية على تنقل ووصول فلسطينيي الـضفة             -١٥٤١
. الغربية أمر ضروري للحفاظ على السيطرة على أراضي الضفة الغربية ومواردها الطبيعيـة            

وتسهيل وصول الفلسطينيني باستخدام طرق بديلة وإزالة بعض نقاط التفتيش ميكـن أن              
ويف . اإلقليمـي بدال من التالصـق      "بوسائل النقل " التالصقيسمح إلسرائيل بأن تعرض     

الوقت نفسه، ُيتاح إلسرائيل من خالل الوصول الكامل عرب منظومـة الطـرق املنفـصلة        
ويبدو أن  . والسيطرة الكاملة على احلدود ضمان درجة من السيطرة املستمرة على السكان          

 العمليات  يشاطراليت فرضتها إسرائيل مؤخرا يف الضفة الغربية        تزايد قيود الوصول والتنقل     
 يف ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثـاين - ٢٠٠٨ديسمرب /العسكرية اليت جرت يف كانون األول    

__________ 

)٨٩٢ ( “The Prohibited Zone: Israeli planning policy in the Palestinian villages in Area C”،   منظمـة
 .بيمكوم

 .يعادل الدومن مساحة كيلومتر مربع واحد ) ٨٩٣(
، وحدة دعـم املفاوضـات يف       "تلةشارع الطوق اإلسرائيلي حول القدس الشرقية احمل      : تفتيت العاصمة الفلسطينية  " ) ٨٩٤(

ــائع، شــباطمنظمــة ــسطينية، صــحيفة وق ــر الفل ــر / التحري  /www.nad-plo.org: ٢٠٠٩فرباي

facts/jerusalem/ringroad.pdf .         جلامعـة  بع  انظر أيضا احلملة اليت أطلقها مستوصف حقوق اإلنسان التـا
: "عدالـة "، والوثيقة املوجزة اليت أصـدرها مركـز         www.stoptheringroad.net/q3.php: القدس على املوقع التايل   

www.adalah.org/features/land/Briefing%20Paper%20on%20the%20Eastern%20Ring%20Road.doc. 
، الـسالم  ”An objection to expansion of Israel Railway’s Jerusalem-Tel-Aviv line“الـسالم اآلن،   ) ٨٩٥(

 .٢٠٠٩مايو / أيار١١آلن، ا
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التخلص من غزة إلحكام قبضتها بشكل دائـم علـى          "وهو  إسرائيل  الذي تتوخاه   دف  اهل
 .)٨٩٦("الضفة الغربية

 اجاتالتحليل القانوين واالستنت  -طاء   

للسلطة القائمة باالحتالل أن تقّيد احلق يف التنقل حبرية يف ظروف معينة،            جيوز    -١٥٤٢
 بيد أنـه  . لكن جيب عليها أن تضمن يف مجيع األوقات احلقوق األساسية للسكان احملميني           

يشترط يف أي تقييد حلرية التنقل، كي يكون شرعيا مبوجب القانون اإلنساين الـدويل، أن               
 . ومتناسبا مع الضرر النازل بالسكان احملمينييكون ضروريا

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      ١٣واحلق يف حرية التنقل مكرس يف املادة          -١٥٤٣
ويؤثر تقييد هذا احلق على     .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٢واملادة  

 يف العهد الدويل اخلاص     صوص عليها املنممارسة عدد من احلقوق األخرى، مبا فيها احلقوق         
، واحلق يف محاية    )٦املادة  (باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل احلق يف العمل         

، واحلق يف   )١١املادة  (، واحلق يف التمتع مبستوى معيشي كاف        )١٠املادة  (احلياة األسرية   
 ).١٣املادة (واحلق يف التعليم ) ١٢املادة (الصحة 

وإذا كان قرار تقييد حرية التنقل مبنيا على انتماء الشخص إىل جمموعة عرقيـة                -١٥٤٤
 من اإلعالن العاملي    ٢ و ١، فإن ذلك يشكل متييزا غري قانوين يتعارض مع املادتني           قوميةأو  

 ٧٥ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة          ٢حلقوق اإلنسان، واملادة    
. إلضايف األول التفاقيات جنيف، وهو جزء من القانون الـدويل العـريف      من الربوتوكول ا  

فإسرائيل تسمح للمواطنني اإلسرائيليني بالتنقل حبرية نسبيا يف أرجاء الضفة الغربية مبا فيها             
، أقرت السلطات العسكرية اإلسـرائيلية      بتسيليمومبوجب ما ذكرته منظمة     . املستوطنات

 .)٨٩٧(الفلسطينيني لتمكني املستوطنني اليهود من التنقل حبريةجهارا أن القيود مفروضة على 

وحني تصبح نقاط التفتيش مكانا يلقى فيه السكان احملميون املهانة علـى يـد                -١٥٤٥
) ب)(٢(٧٥أفراد اجليش أو املدنيني العاملني فيها، ميكن أن يشكل ذلك انتهاكا للمـادة              

، )وهو جزء من القانون الدويل العـريف      (من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف       
 ."االعتداء على الكرامة الشخصية، وال سيما املعاملة املذلة أو املهينة"الذي حيظر 

__________ 

أغـسطس  / آب ٦مقابلة أجرهتا البعثة مع جيف هالرب، مدير اللجنة اإلسرائيلية ملكافحة هـدم املنـازل،                ) ٨٩٦(
٢٠٠٩. 

)٨٩٧ ( “Restrictions on Movement”،منظمة بتسيليم ، :www.btselem.org/English/Freedom_of_Movement/. 
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فضال و .)٨٩٨(من اتفاقية جنيف الرابعة   ) ٦(٤٩وتتعارض املستوطنات مع املادة       -١٥٤٦
ة القائمـة   عن ذلك، تنتهك املستوطنات حقوق امللكية الفلسطينية وواجب امتناع السلط         

 من قواعد   ٥٥املادة  (ن تغيري طابع األرض الفلسطينية احملتلة ومركزها القانوين         عباالحتالل  
ميكن أن تشكل متييزا مباشرا حبق الفلسطينيني، فضال عن التسبب يف تقييـد             كما  ،  )الهاي

يمية التنقل، وعرقلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، واحلصول على اخلدمات الصحية والتعل         
عالوة على ذلك، يشكل التدمري واالستيالء على املمتلكات علـى نطـاق           و. واالجتماعية

 "انتهاكا جسيما "واسع ال تربره الضرورات احلربية وعلى حنو غري قانوين وبشكل مستهتر            
من حيث   )٨٩٩(كما أن اجلدار الذي خيالف القانون الدويل      .  من اتفاقية جنيف   ١٤٧للمادة  

اجلانـب  "الغربية، والضم الفعلي ألجزاء الضفة الغربية الواقعـة علـى           داخل الضفة   بنائه  
، بعد مرور مخس سنوات على      )٩٠٠( يف املائة من الضفة الغربية     ٩,٥( من اجلدار    "اإلسرائيلي

فتوى حمكمة العدل الدولية بوجوب تفكيك اجلدار، يصالن اآلن إىل مرتبة االستيالء على             
 .)٩٠١(اق األمم املتحدةاألراضي بالقوة على حنو خيالف ميث

 أتيحت هلا، فإهنـا تعتقـد أن         اليت وبناء على الوقائع اليت حتققت البعثة منها أو         -١٥٤٧
القيود املفروضة على تنقل ووصول فلسطينيي الضفة الغربية ال تتناسب مـع أي هـدف               

العمليـات   عسكري ختدمه، بشكل عام، وخصوصا يف ضوء القيـود املتزايـدة خـالل            
 وهذه القيود ال تـضمن احلقـوق    . بدء هذه العمليات    وإىل حد ما منذ    ،غزةالعسكرية يف   

األساسية لألشخاص احملمّيني وفقا ملقتضيات القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل            
 . حلقوق اإلنسان

 إىل الوقائع املتاحة، تعتقد البعثة أن سياسة التنقل والوصـول تنطـوي            واستناداً  -١٥٤٨
وتـشعر البعثـة    .  عدم اخلضوع للتمييز بسبب العرق أو األصل القومي        على انتهاك حلق  

بالقلق إزاء اخلطوات املتخذة مؤخرا إلضفاء طابع رمسي على فصل غزة عن الضفة الغربية،              
والبعثة قلقة أيضا من أن جمموعة القيود       . وبذلك، بني جزأين من األرض الفلسطينية احملتلة      

__________ 

 International،]٢٠٠٤[، تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة، فتـوى   اآلثار القانونية الناشئة عن ) ٨٩٨(

Court of Justice, rep. 136 ١٩٨٠(٤٦٥، )١٩٩٤(٩٠٤؛ قـرارات جملـس األمـن    ١٢٠، الفقرة( ،
 ، وإعـالن  ٦١/١١٨،  ١٠/١٤-، دإط ١٠/٦-وقرارات اجلمعية العامـة دإط    ) ١٩٧٩(٤٦٦،  )١٩٧٩(٤٥٢

 .٢٠٠١ ديسمرب/ كانون األول٥مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة، جنيف، 
تقارير ، فتوى،   ةاآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتل         حمكمة العدل الدولية،     ) ٨٩٩(

 . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤حمكمة العدل الدولية لعام 
 Five years after the International Court of Justice Advisory“مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،     ) ٩٠٠(

Opinion: A summary of the humanitarian impact of the Barrier”٢٠٠٩يوليه /، متوز. 
ترى احملكمة أن تشييد اجلدار والنظام املرتبط بـه خيلقـان           ":  من الفتوى على ما يلي     ١٢١رة  تنص الفق  ) ٩٠١(

 ميكن أن يشكل وضعا دائما على األرض، وهو ما ُيعد من قبيل الضم الفعلي، بغض النظـر                  " واقعاً أمراً’"
 ."عن الوصف الرمسي الذي ختلعه إسرائيل على اجلدار
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ترقـى إىل مرتبـة     واليت تزداد رسوخا    على التنقل والوصول    املفروضة   املادية وغري املادية  
. السياسة املتعمدة للسيطرة بشكل حمكم على السكان بغية استخدام أجزاء مـن أرضـهم             
 .واستنادا إىل الوقائع املتاحة، تعتقد البعثة أن هذه القيود تشكل انتهاكات حلقوق أساسية

وطنات وبنيتها التحتية، والـسياسات     وتعد القيود على التنقل والوصول، واملست       -١٥٤٩
الدميغرافية املتعلقة بالقدس واملنطقة جيم، وفصل غزة عن الضفة الغربية، خمالفة للحـق يف              

القواعد القانونية اآلمرة، وذلك بالقدر الذي متنع فيه من إنشاء          يعّد من   تقرير املصري الذي    
  .دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة

العنف الداخلي واستهداف مؤيدي محـاس والقيـود الـيت            -عشرون ثالث و
  فرضتها السلطة الفلسطينية على حرية االجتمــاع والتعبري

تلقت البعثة اّدعاءات بارتكاب انتهاكات تتصل بواليتها، ارتكبتـها الـسلطة             -١٥٥٠
ملـة  وهذه األعمال تشمل انتـهاكات تتـصل مبعا       . الفلسطينية خالل الفترة قيد التحقيق    

من منتسيب محاس على يد دائرة األمن الوقائي واالستخبارات العـسكرية           ) ُيشَتبه هبم  من(
ومن ذلك مثالً اعتقاهلم واحتجازهم بصورة غري مـشروعة وإسـاءة           . واملخابرات العامة 

وتتمثَّل االّدعاءات األخرى يف اإلغـالق      . معاملة اخلصوم السياسيني وهم رهن االحتجاز     
ت اخلريية والرابطـات املنتـسبة إىل محـاس واجلماعـات اإلسـالمية             التعسفي للجمعيا 

 وفرض استبدال أعضاء جمالس املـدارس      )٩٠٣( أو إلغاء وعدم جتديد تراخيصها     )٩٠٢(األخرى
  .)٩٠٤(اإلسالمية وغريها من املؤسسات وطرد املدرسني املنتسبني إىل محاس

 من جانـب دوائـر      كما ثارت اّدعاءات بشأن استعمال القوة املفرطة والقمع         -١٥٥١
سيما تلك اليت ُنظِّمت تأييداً لسكان غـزة خـالل           األمن الفلسطينية حبق املظاهرات وال    

__________ 

، "يف األرض الفلسطينية احملتلـة    حلقوق اإلنسان   الة الداخلية   احلامة على   نظرة ع "انظر مثالً، مؤسسة احلق      ) ٩٠٢(
، ٢٥، موجز الشرق األوسط، رقـم       "فلسطني منقسمة "، مجاعة األزمات الدولية،     ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

التقرير السنوي الرابـع    ،   املستقلة حلقوق اإلنسان   اهليئة،  ١٢صفحة  ال،  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٧
؛ ٢٠٠٨التقرير الـسنوي    ، املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،      ١٦٨-١٥٢، الصفحات   )٢٠٠٨(عشر  

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٥مقابلة هاتفية للبعثة مع مؤسسة احلق، 
، الفاينانـشيال تـاميز   ،  ٩٦-٩٣، الصفحات   ٢٠٠٨التقرير السنوي   املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،      ) ٩٠٣(

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩، "ءها الضفة الغربية تضرب محاس وحلفا‘تسونامي‘"
؛ اهليئة املـستقلة    ١٢، ص   "... فلسطني منقسمة "،  "...نظرة عامة على احلالة الداخلية حلقوق اإلنسان        " ) ٩٠٤(

، املركـز الفلـسطيين حلقـوق    ١١١-١٠٣، الـصفحات   التقرير السنوي الرابع عشر   حلقوق اإلنسان،   
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٥عثة مع مؤسسة احلق، ؛ مقابلة هاتفية للب١٠١، ص ٢٠٠٨التقرير السنوي اإلنسان، 
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ويف هذه املناسبات ادُّعي بأن دوائر األمـن التابعـة          . )٩٠٥(العمليات العسكرية اإلسرائيلية  
 ومنعت وسائل اإلعـالم مـن       )٩٠٦(للسلطة الفلسطينية ألقت القبض على كثري من األفراد       

ية األحداث بل قامت أحياناً بتحطيم كامريات التصوير أو حمـو حمتويـات شـرائط               تغط
وتلقت البعثة أيضاً اّدعاءات عن مضايقات قامت هبا دوائر األمن الفلسطينية           . )٩٠٧(األفالم

  .)٩٠٨(وتعّرض هلا الصحفيون الذين كانوا يعربون عن آراء ينتقدون فيها السلطة الفلسطينية
ثة أن بعض سكان الضفة الغربية الـذين أرادت مفاحتتـهم،           وقد الحظت البع    -١٥٥٢

أحجموا عن احلديث صراحة بشأن هذه القضايا يف حني أعرب عدد من األفراد عن القلق               
  .)٩٠٩(من إمكانية أن يترتب على ذلك نتائج سلبية بالنسبة هلم

اءات كما تلقت البعثة تقارير توّضح جبالء غياب اإلشراف الربملاين على اإلجـر     -١٥٥٣
وكما لوحظ يف الفصل الثالث والعشرين، فـإن        . والقرارات اليت تتخذها السلطة التنفيذية    

قيام إسرائيل باعتقال واحتجاز عدة أعضاء من اجمللس التشريعي الفلسطيين أّدى إىل احلـّد              
وقد أصدرت السلطة التنفيذية    . )٩١٠(بشكل فّعال من إمكانية ممارسة هذا اإلشراف الربملاين       

__________ 

 كـانون   ٣٠-٢٤،  "التقارير األسـبوعية بـشأن محايـة املـدنيني        "مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،      ) ٩٠٥(
 ٢٠-١٦، ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاين١٥-٩، ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٨-١، ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

، مقابلة هاتفيـة    ٢٠٠٩يوليه  /متوز ١٥ؤسسة احلق،   ؛ مقابلة هاتفية للبعثة مع م     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
، مقابلة للبعثة مع اهليئـة املـستقلة حلقـوق          ٢٠٠٩يوليه  /متوز ١٦للبعثة مع عنصر من الضفة الغربية،       

التقرير الشهري بشأن انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف         "اإلنسان، عّمان، اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،       
، "تقرير ميداين "، احلق،   ٢٠٠٩يناير  /، كانون الثاين  "لطة الوطنية الفلسطينية  األرض اليت تسيطر عليها الس    

  .٢٠٠٩مارس / آذار-يناير /كانون الثاين
؛ مقابلة هاتفية للبعثة مع مؤسسة      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٦مقابلة هاتفية للبعثة مع عنصر من الضفة الغربية،          ) ٩٠٦(

تشمل أعضاء أو مؤيدي األحزاب اإلسـالمية       وقيل بأن عمليات التوقيف     . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥احلق،  
  .ولكنها مشلت أيضاً زعماء الطالب من اجلناح اليساري

؛ املركز الفلسطيين للتنمية واحلريات     ٢٠٠٩يناير  /، كانون الثاين  "... التقرير الشهري بشأن االنتهاكات   " ) ٩٠٧(
 /تلة خـالل كـانون الثـاين       يف األراضي الفلسطينية احمل    يةريات اإلعالم احلانتهاكات  "،  )مادا(اإلعالمية  

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦؛ مقابلة هاتفية مع حممد جرادات، "٢٠٠٩ يناير
 انتهاكاً للحريات اإلعالمية يف األراضي الفلسطينية احملتلة خـالل          ٢٥٧: التقرير السنوي انظر مثالً، مادا،     ) ٩٠٨(

  .وهو يشمل شهادات مت اإلدالء هبا ٢٠٠٨عام 
 أن مثـة    ٢٠٠٩مـارس   / آذار -يناير  / عن الفترة كانون الثاين    " امليداين تقريرها"تالحظ مؤسسة احلق يف      ) ٩٠٩(

تقاعساً عاماً من جانب الفلسطينيني يف الضفة الغربية إزاء اإلدالء بشهادات بشأن العنـف الفلـسطيين                
ومل يقدَّم سوى عدد قليل من الشكاوى سواء ألن الشاكني ال يتوافر لديهم سوى ثقة قليلة يف                 . الداخلي

، ٢/مقابلة هاتفية للبعثة مع عنصر من الـضفة الغربيـة         (سلطات سوف تتخذ إجراًء يف هذا الصدد        أن ال 
  .أو ألهنم خيشون من العواقب السلبية) ٢٠٠٩يوليه /متوز ١٦

التقريـر  ، اللجنة املستقلة حلقوق اإلنـسان،     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠مقابلة للبعثة مع السيدة خالدة جرار،        ) ٩١٠(
  .٢٤صفحة ، الالسنوي الرابع عشر
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وذكرت املنظمات الفلـسطينية    .  لتمكينها من مواصلة عملياهتا اليومية     )٩١١( ولوائح مراسيم
حلقوق اإلنسان أن هذا األمر أّدى إىل استخدام جهاز األمن لقمـع املعارضـة الـسياسية      
واستخدام احملاكم العسكرية هبدف جتاهل أي معارضة قضائية إزاء احلجز التعسفي الـذي             

  .)٩١٢(سياسية يتم على أسس
وقد طلبت البعثة من السلطة الفلسطينية معلومات بشأن االّدعاءات املـذكورة             -١٥٥٤

  .)٩١٣(أعاله؛ بيد أن رّدها ال يتطرق إىل تلك القضايا

اإلجراءات الصارمة اليت اختذهتا السلطة الفلسطينية حبق محـاس واألطـراف             -ألف   
  اإلسالمية األخرى

  منإجراءات التوقيف واالحتجاز بواسطة قوى األ  -١  
قبل وقوع العمليات العسكرية اإلسرائيلة يف غزة، كانـت املنظمـات احملليـة             -١٥٥٥

حلقوق اإلنسان ُتبلغ بالفعل عن ممارسة للتوقيف التعسفي تقوم هبا السلطة الفلسطينية حبق             
وأفيد كـذلك عـن      .)٩١٤( من مؤيديها يف الضفة الغربية    ) ومن يشتبه هبم  (أعضاء محاس   

 شـخص   ٤٠٠وطبقاً للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان فإن أكثر من         . استمرار هذه املمارسة  
ومت ذلك ألسـباب تتعلـق أساسـاً      "قبضت عليهم قوى األمن التابعة للسلطة الفلسطينية        

وأكدت اهليئـة   . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٣١ وكانوا رهن االحتجاز يف يوم       " السياسي نتمائهمبا
ئة بصورة فردية من خالل زيارات للسجون       املستقلة حلقوق اإلنسان هذه احلاالت األربعما     

__________ 

أصدرت السلطة التنفيذية مراسيم مبنح وزير احلكم احمللي احلق يف حل اجمللس احمللي أو اسـتبعاد رئيـسه                   ) ٩١١(
) ٥املرسـوم رقـم     (وتقييد احلق يف اإلضراب بالنسبة للمـوظفني املـدنيني          ) ٩املرسوم الرئاسي رقم    (
وانظـر املركـز    ) ٢٦ و ٢٥حتان  املستقلة حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي الرابع عـشر، الـصف          اهليئة(

للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان حتفظات بشأن اللوائح التنظيمية الصادرة         "الفلسطيين حلقوق اإلنسان،    
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٣، ورقة موقف، "يف سياق التشتت السياسي الراهن

احلق تدعو رئـيس الـسلطة      "، مؤسسة احلق،    التقرير السنوي الرابع عشر   اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،      ) ٩١٢(
 " إعادة الوالية القضائية املدنية كي تقتصر على املـدنيني          إىل الوطنية الفلسطينية واجمللس القضائي األعلى    

اعتقال املدنيني بواسطة وكاالت    "؛ اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣دعوة عاجلة،   
ديـسمرب  /، كـانون األول   ٦٤، تقرير خاص رقـم      "ية العسكرية طينية مبوافقة اللجنة القضائ   األمن الفلس 

  ."...نظرة عامة على احلالة الداخلية حلقوق اإلنسان "؛ ٢٠٠٨
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٥رّد السلطة الفلسطينية على البعثة،  ) ٩١٣(
 ١٥ ومقابلة البعثة مع مؤسسة احلق،       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول -يوليه  /، متوز "التقرير امليداين "مؤسسة احلق،    ) ٩١٤(

املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يساوره القلـق       "، املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،      ٢٠٠٨يوليه  /وزمت
يوليـه  /متوز ٣٠، نشرة صحفية،    "العميق بشأن تدهور حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة         

٢٠٠٨.  
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وتقدِّر مؤسسة احلـق وهـي      . )٩١٥(٧٠٠ولكنها تذكر أن العدد اإلمجايل رمبا يقترب من         
 شخص كانوا رهن االحتجـاز  ٨٠٠املنظمة احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، أن أكثر من     

ينية، وقد طلبت البعثة من الـسلطة الفلـسط       . )٩١٦(٢٠٠٩يوليه  /مع حلول منتصف متوز   
تؤكّد عدد األشخاص املعتقلني رهن االحتجاز بواسطة قوة األمـن           ضمن أمور أخرى، أن   

الوقائي واالستخبارات العسكرية واملخابرات العامة التابعة هلا، مع تبيان األساس القـانوين            
  .الذي يربِّر احتجازهم، ولكنها مل تتلّق رّداً على هذه املسألة

ة نظاماً للمحاكم مماثالً ملعظم النظم األخرى، ويتألف        وتضم السلطة الفلسطيني    -١٥٥٦
من حماكم جنائية مدنية وحماكم مدنية وحمكمة استئناف مث حماكم عسكرية تتمتع بالواليـة            

  .)٩١٧(القضائية يف املسائل العسكرية
وتلقت البعثة تقارير تفيد بأن حاالت االعتقال غالباً ما تتم بغري أمر توقيف أو                -١٥٥٧

بدالً من صدوره عن حمكمـة      ) حمكمة عسكرية (ر عن اللجنة القضائية العسكرية      بأمر صاد 
 علـى أن    ٢٠٠٣من القانون األساسي املعدَّل لعـام       ) ٢(١٠١وتنّص املادة   . )٩١٨(مدنية

/  آب ٣٠ويف  . "والية قضائية فيما يتجاوز الشؤون العسكرية     ب ال تتمتع "احملاكم العسكرية   
 )٩١٩(لفلسطينية العليا أن املّدعي العسكري العـام       أكّدت حمكمة العدل ا    ٢٠٠٨ أغسطس

وباإلضافة إىل ذلك فقـد     . واللجنة العسكرية القضائية ليس هلما والية قضائية على املدنيني        
صدر عنها يف السنة املاضية كثري من القرارات اليت أكدت هذا الرأي يف قضايا فردية تتصل                

كام الصادرة عن حمكمة مدنيـة غالبـاً        بتوقيف أو احتجاز املدنيني، ومع ذلك فهذه األح       
  .)٩٢٠(كانت تلقى التجاهل من جانب قوى األمن والقضاء العسكري ما

 وتشري املعلومات اليت تلقتها البعثة إىل أن املعتقلني الذين حتتجزهم قوى األمـن              - ١٥٥٨
ري توجيه هتمـة هلـم وال       ـيعرفون مىت يتم اإلفراج عنهم، وأنه يتم احتجازهم عادة بغ          ال

  .)٩٢١(تقدميهم للمحاكمة، وقلّما يتاح هلم االتصال مبحام أو يسمح هلم بزيارات عائلية

__________ 

  .٢٠٠٩ليه يو/ متوز٣٠مقابلة هاتفية للبعثة مع اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،  ) ٩١٥(
، اهليئة املستقلة حلقـوق اإلنـسان تفيـد         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥مقابلة هاتفية للبعثة مع مؤسسة احلق،        ) ٩١٦(

باقتصار األمر على عدد صغري للغاية من املعتقلني غري املنتسبني إىل محاس حتتجزهم قوى األمـن التابعـة                  
  ).٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠حلقوق اإلنسان، مقابلة هاتفية للبعثة مع اهليئة املستقلة (للسلطة الفلسطينية 

  ."النظام القانوين والعملية التشريعية يف فلسطني"انظر على سبيل املثال، معهد القانون يف جامعة بري زيت  ) ٩١٧(
  . التقرير السنوي الرابع عشر،اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ) ٩١٨(
 رئـيس اللجنـة القـضائية     "لى أنـه    اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان تشري إىل هذا الشخص باإلنكليزية ع          ) ٩١٩(

  ."العسكرية
  ."... نظرة عامة على احلالة الداخلية حلقوق اإلنسان"؛ "... احتجاز املدنيني"؛ "...احلق تناشد الرئيس" ) ٩٢٠(
  ."... احتجاز املدنيني"؛ التقرير السنوي الرابع عشراهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،  ) ٩٢١(
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  التعذيب وسوء املعاملة  -٢  
أفادت عدة منظمات فلسطينية معنية حبقوق اإلنسان عن اتباع ممارسات مـن              -١٥٥٩

ات جانب قوى األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وال سيما قوة األمن الوقائي واالسـتخبار  
العسكرية ودائرة املخابرات العامة، ضد أفراد عديدين يف الضفة الغربيـة مبـا يـصل إىل                

وقد قامت بتوثيق حـاالت     . التعذيب واملعاملة واملعاقبة بصورة قاسية وغري إنسانية ومهينة       
من هذه املعاملة خالل االحتجاز عن طريق شهادات اجملين عليهم ومنهم من له ارتباطـات               

كما أفادت أيضا بوقوع عدد من الوفيات أثناء االحتجاز حيـث           . )٩٢٢(اسسياسية مع مح  
من املشكوك فيه أن يكون التعذيب وحاالت سوء املعاملة األخرى قد أسهما أو تـسببا يف   

  .)٩٢٣(الوفيات تلك

__________ 

سة احلق ومؤسسة الضمري واملركـز الفلـسطيين حلقـوق          مت مجع شهادات خمتلفة بواسطة كل من مؤس        ) ٩٢٢(
وعلى سبيل املثال فإن الشهادة اليت استقتها احلق من مـروان           . اإلنسان واللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان    

خالد صاحل اخلليلي تفيد بأنه تعّرض لسوء املعاملة على أيدي قوة األمن الوقائي ومـن ذلـك أسـلوب                   
شمل مقعداً صغرياً للغاية ومائالً وقد شّدوه إليه على مدار أربعة أيام حيـث               وهو وضع متوتر ي    "الشَّبح"

تعّرض لصدمتني وعاهة مستدمية طبقاً لشهادته مث أُفرج عنه بعد أن طلبوا منه توقيع تعّهد بترك عمله مـع              
ويف شـهادات أخـرى مجعتـها       ). ٤٣٦٤/٢٠٠٨شهادة احلق رقم    (اللجنة االجتماعية التابعة حلماس     

، يذكر حممد سليمان حممود داغر ما تعرَّض لـه  ٢٠٠٨أكتوبر /ة احلق وتتصل بشهر تشرين األول     مؤسس
مع رجل آخر من تعذيب وهتديدات باملوت وحاالت الضرب على يد وكالة أمن غري معروفـة تابعـة                  

ويف مرحلة ما خالل اعتقاله أجربوه على الوقوف فوق كرسي بينما وضـع احملقـق               . للسلطة الفلسطينية 
 كذلك  "إذا مل تعترف فلسوف نقتلك    "حبالً ُمَعلَّقاً من السقف حول رقبته وأفيد حينئذ بأن احملقق قال له             

ومثة مثل آخـر علـى اإليـذاء        ). ٤٤٦٠/٢٠٠٨احلق رقم    شهادة(صّوبوا مسدساً إىل رأسه وهّددوه      
زيارة ملعتقل كـان هـو   والترويع سّجله حمام تابع لرابطة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان ويتصل ب   

أنك لست أفضل مـن     "و "أبلغوه أنه عندما خيرج من السجن فسوف يظل معاقاً        "أيضا حمام، وتفيد بأهنم     
كما أبلغـوه بـأن     ] ٢٠٠٨فرباير  /الذي توىف يف معتقل دائرة املخابرات العامة يف شباط         ["يتجمد الربغو 

ويقال أن احملقق خاطـب  . احملامني سيتم تعليقهايعترب نفسه مطروداً من عمله من اآلن وأن عضويته بنقابة    
  ).شهادة تلقتها البعثة من الضمري(الشخص س قائالً أال تعرف أن رئيس نقابة احملامني ينتمي إىل فتح؟ 

املركز الفلسطيين حلقـوق اإلنـسان يـدعو إىل       ": النشرات الصحفية للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان      ) ٩٢٣(
املركز "؛  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٧،  "ني رهن االعتقال يف أرحيا     الفلسطيني وفاةالكشف عن ظروف    

قر قيادة دائـرة األمـن   مبىل التحقيق يف وفاة معتقل إالفلسطيين حلقوق اإلنسان يدعو احلكومة يف رام اهللا        
، "معتقل ميوت يف سجن دائرة املخابرات العامة يف اخلليـل         "؛  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩،  "الوقائي يف جنني  

املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يدعو إىل التحقيق يف وفاة فلسطيين كـان            "؛  ٢٠٠٩يونيه  /زيران ح ١٥
املركز الفلـسطيين حلقـوق     "؛  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٦،  "حمتجزاً يف مركز دائرة األمن الوقائي يف اخلليل       

ـ    ابرات العامـة يف  اإلنسان يدعو احلكومة يف رام اهللا إىل التحقيق يف وفاة فلسطيين يف معتقل دائـرة املخ
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١١، "نابلس
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وطبقاً هلذه املنظمات فإن الشكاوى اليت قُدِّمت بشأن تلك املمارسات مل يـتم               -١٥٦٠
دم قيام السلطات املختصة بالرقابة على تلك الوكاالت أو حتميلها          وبسبب ع . التحقيق فيها 

املسؤولية عن ممارساهتا، تسود حالة اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات اخلطرية حلقـوق             
طؤ وعدم منع أو مراقبة هـذه       االصمت والتو "اإلنسان، بل تؤكّد إحدى هذه املنظمات أن        

أو تواطـؤ املـسؤولني العمـوميني    حاسم مبوافقة التصرفات تأيت كلها دليالً على افتراض   
  .)٩٢٤("يتعلق بالتسبب يف مثل هذه اآلالم واملعاناة فيما

  حرية تكوين اجلمعيات  -٣  
توافرت تقارير تفيد بأن حرية تكوين اجلمعيات، اليت حيميها القانون الفلـسطيين              -١٥٦١

آرائهـا وارتباطاهتـا    األساسي، تعرَّضت لالنتهاك فيما يتعلق بعدة منظمات على أسـاس           
ويف . )٩٢٥(٢٠٠٨وكانت املنظمات املرتبطة حبماس مستهَدفة بالذات منذ عـام          . السياسية

تـدخُّل  "، أصدر املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان تقريـراً يـصف           ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٤
 وأوضـح التقريـر     " العريب ئيحتاد النسا الوزارة الداخلية وقوى األمن يف شؤون انتخابات ا       

 أن جلنة مؤلّفة من مسؤويل وزارة الداخلية وموظفي األمن الوقائي واملخابرات العامـة              كيف
وأفيد بأنه أصـبح  . )٩٢٦(منعت مخسة مرشحني من التقّدم إىل االنتخابات جمللس إدارة االحتاد 

شائعاً أن السلطة الفلسطينية ال توافق على تعيني أعضاء للمجلس ممن هلم ارتباطات سياسية              
ـ            معّينة، ب   يت ال متتثـل   ـل تطلب أن حيل حملهم مرشحوها، كما ترفض إعادة تسجيل اجلمعيات ال

وأفيد بأن منظمات حقوق اإلنسان ليست مبستثناة من هذا التدخل مـن            . )٩٢٧(هلذا الطلب 
__________ 

  ).٢٠٠٨يوليه /متوز(مؤسسة احلق، إهنم يعذبون بعضهم بعضا  ) ٩٢٤(
مع وجود معظم أعـضاء قيـادة محـاس         "، أفادت صحيفة الفاينانشيال تاميز بأنه       ٢٠٠٨يوليه  /يف متوز  ) ٩٢٥(

 ما ُيعد علـى نطـاق   وإسرائيل أصبحتا تستهدفان بالذات] السلطة الفلسطينية[بأكملها يف السجن، فإن    
 مـن املـدارس ودور األيتـام        املُحكمةالشبكة  : واسع بوصفه مصدراً أساسياً للقوة السياسية للجماعة      

الـضفة  ‘ تـسونامي ‘" ("واملستوصفات واجلمعيات اخلريية واألعمال التجارية اليت يديرها اإلسـالميون        
 للمنظمات غري احلكومية بلجان معيَّنـة       ومن هنا مت االستعاضة عن جمالس إدارات بأكملها       ) "... الغربية

  ).١٢، الصفحة "... فلسطني منقسمة"(من جانب السلطة الفلسطينية 
املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يدين تدخُّل وزارة الداخلية وقـوى          "املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،      ) ٩٢٦(

  .٢٠٠٨يوليه / متوز١٤ية، ، نشرة صحف" يف نابلسالنسائي العريبحتاد الاألمن يف شؤون انتخاب ا
، أفاد املركز الفلـسطيين حلقـوق اإلنـسان         التقرير السنوي الرابع عشر   اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،      ) ٩٢٧(

املركز الفلـسطيين  "(أغسطس لعدد من اجلمعيات ودور الطباعة يف اخلليل     / آب ١٠باإلغالق القسري يف    
 اجملتمع املدين وحاالت التوقيف املتواصلة حبـق        حلقوق اإلنسان يدين اهلجمات اليت تعرضت هلا منظمات       

وتفيد اهليئة املستقلة حلقوق    ). ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٠، نشرة صحفية،    "أعضاء محاس يف الضفة الغربية    
مارس أغلقت وكالة األمن الوقائي الفلسطيين اجلمعية الطبية العلمية وهي مركز           / آذار ١٦اإلنسان أنه يف    

يضم صيدلية وخمترباً وعيادة لطب األسنان واختصاصيني يف طب الِعظـام           طيب يعمل على مدار الساعة و     
التقرير "اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،     ( عاماً   ١٧وأمراض النساء واألطفال وكان يعمل على مدى فترة         

  ).٢٠٠٩مارس /، آذار"... الشهري بشأن االنتهاكات
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جانب قوى األمن التابعة للسلطة الفلسطينية؛ فقد مسعت البعثة مـن موظـف يف إحـدى                
دات فعلية من جانب قوى األمن وفضالً عن ذلك أفيـد           املنظمات أنه تلقى مع زمالئه هتدي     

عن تعقيدات اكتنفت العمليات اإلدارية ومن ذلك مـثالً تـأخريات يف فـتح احلـسابات                
املصرفية وإجراء املعامالت املالية مبا أّدى إليه ذلك من مزيد من العقبات اليت أعاقت عمـل                

  .)٩٢٨(هذه املنظمات

  التعيينات  -٤  
فإن حكومة تصريف األعمال    "ادت به اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،       طبقاً ملا أف    -١٥٦٢

ما زالت تقوم بتسريح عدد كبري من املستخَدمني املدنيني والعسكريني أو توقـف مرتبـاهتم               
 لـدى   "عدم احلصول علـى موافقـة األمـن       " أو   "عدم االلتزام بالسلطة الشرعية   "بدعوى  
ويف واقـع   . )٩٢٩("تحاق بسلك اخلدمة احلكوميـة    أصبح شرطاً مسبقاً لالل   هو ما    و ،تعيينهم

  .)٩٣٠(األمر فإن هذا اإلجراء يستبعد مؤّيدي محاس ومنتسبيها من التوظيف يف القطاع احلكومي
 ،٢٠٠٨وطبقاً ملا أفاد به املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، فمع بداية العام الدراسي               -١٥٦٣

يم يف رام اهللا إخطـارات خطّيـة إىل         أكتوبر، أرسلت وزارة التعل   /تشرين األول  ١٤ويف  "
عشرات من املعلّمني تلغي فيها عقود استخدامهم وتسرِّحهم من اخلدمة دون سابق إنـذار              

وأفـادت  . )٩٣١("وادَّعت هذه اإلخطارات أن وزارة التعليم مل تعد توافق على استخدامهم          
ممارسة النـشاط   مؤسسة احلق بأن بعض املعلّمني طُلب منهم توقيع تعّهدات باالمتناع عن            

 مدرس مت طـردهم مـن       ٢٠٠وأفادت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان أن       . )٩٣٢(السياسي
كما رفعت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان عريضة       . يف هذا الوقت  ) ومل ُيَعد تعيينهم  (اخلدمة  

 منهم وما زالت بانتظار صـدور       ٥٠إىل احملكمة الفلسطينية العليا تلتمس إعادة تعيني حنو         
  .)٩٣٣(رار يف هذا الشأنق

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢مقابلة البعثة مع مؤسسة احلق،  ) ٩٢٨(
  .٢١، الصفحة التقرير السنوي الرابع عشريئة املستقلة حلقوق اإلنسان، اهل ) ٩٢٩(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠مقابلة هاتفية للبعثة مع اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،  ) ٩٣٠(
املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يناشد احلكومة الفلسطينية أن تعيـد  "املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،     ) ٩٣١(

 تـشرين   ٢٧، نشرة صـحفية     "لذي يقضي بتسريح عشرات من مدّرسي الضفة الغربية       النظر يف القرار ا   
  .٢٠٠٨أكتوبر /األول

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٧، ٤٤٣٩/٢٠٠٨شهادة مؤسسة احلق رقم  ) ٩٣٢(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠مقابلة هاتفية للبعثة مع اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،  ) ٩٣٣(
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  حرية الصحافة وحرية التعبري والرأي  -باء   
ترتبط االّدعاءات بوقوع انتهاكات يف السنة املاضية حلرية الصحافة علـى يـد            -١٥٦٤

السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية مبا توافر من تقارير بشأن حاالت اعتقال الـصحفيني              
العناوين الرئيسية اليت تنشرها الصحف واملواقـع       وإغالق املكاتب اإلعالمية وفرض تغيري      

، إضافة إىل االعتداءات اليت تعّرض هلا املصّورون الـذين أُجبِـر            )٩٣٤(اإللكترونية اإلخبارية 
بعضهم على حذف املواد اليت صّوروها مـع حتطـيم أو مـصادرة معـدات التـصوير                 

ية واحلريات اإلعالميـة    وتفيد مجعية الصحفيني للمركز الفلسطيين للتنم     . )٩٣٥(الفوتوغرايف
  .)٩٣٦(عن حالة تزداد سوءاً بشكل تدرجيي

وتلّقت البعثة عدة تقارير بشأن التدخُّل املباشـر أو غـري املباشـر يف التغطيـة                  -١٥٦٥
اإلعالمية للمظاهرات اليت شهدهتا الضفة الغربية خالل العمليات العـسكرية اإلسـرائيلية يف    

بأن السلطة الفلسطينية فرضت الرقابة علـى الـربامج         وأفيدت البعثة على سبيل املثال      . غزة
التليفزيونية والصحف وأن احملّررين كانوا ُيبلغون أحياناً بصورة شـفوية بـأالّ يـستخدموا              

  .)٩٣٧(مصطلحات أو عبارات معيَّنة أو يذيعوا برامج ميكن اعتبارها حتريضاً ضد السلطة الفلسطينية

واحلريات اإلعالمية بأن مصّوراً تابعـاً لوكالـة        وأفاد املركز الفلسطيين للتنمية       -١٥٦٦
 ٢أسوشيتد برس كان يغطي مسرية يف رام اهللا تأييداً لشعب غزة تعـرض لالعتـداء، يف                 

وذكر املصّور أن مسؤوالً    . ، على يد أعضاء املخابرات العسكرية     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
قاط الصور وبعد ذلك هوجم من      أمنياً يرتدي مالبس مدنية بدأ ينهره صارخاً أن يوقف الت         

جانب اثنني من عناصر األمن وبعدها اقتادوه بالقوة إىل مبىن قريب حيث تعّرض للضرب               
إىل أن فقد الوعي مث اقتيد أساساً إىل مقر االستخبارات ولكنه بعد ذلك ُنقل إىل مستشفى                

  .)٩٣٨(حيث تلقى العالج عن كسر أنفه إىل أن أُفرج عنه بعد ذلك

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٥، مقابلة هاتفية للبعثة مع مؤسسة احلق ) ٩٣٤(
املركز الفلسطيين حلقـوق اإلنـسان      ": النشرات الصحفية الصادرة عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان        ) ٩٣٥(

فربايـر  / شـباط  ١٢،  "يدين استمرار اعتقال الصحفيني بواسطة دائرة األمن الوقائي يف الضفة الغربيـة           
برية وعلـى سـيارة     ياة اجلديدة يف ال   أشخاص جمهولون يطلقون النار على مكاتب صحيفة احل       "؛  ٢٠٠٩

املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يدين االعتـداء       "؛  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩،  "مسؤول حكومي يف نابلس   
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، "على الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 انتـهاكاً للحريـات اإلعالميـة يف    ٢٥٧: التقرير السنوي، املركز الفلسطيين للتنمية واحلريات اإلعالمية   ) ٩٣٦(
املركـز  "وهناك كثري من األمثلة األخرى؛ انظـر، مـثالً،          . ٢٠٠٨األرض الفلسطينية احملتلة خالل عام      

  ."... الفلسطيين حلقوق اإلنسان يساوره قلق عميق بشأن تدهور
  .٢٠٠٣يوليه / متوز٢مقابلة البعثة مع مؤسسة احلق،  ) ٩٣٧(
  ."ت احلريات اإلعالميةانتهاكا" ) ٩٣٨(
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 أفيد بـأن صـحفياً      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ادثة أخرى وقعت يف     ويف ح   -١٥٦٧
شهرياً يف الضفة الغربية مت احتجازه ليالً يف مقر األمن الوقائي باخلليل واسـتجوابه بـشأن                

وطبقـاً إلفادتـه    . )٩٣٩(تصريح أدىل به إىل قناة القدس الفضائية انتقد فيه السلطة الفلسطينية          
ـ  ـن الوقائي يف اخلليل الذي شّجعه كما يق       فقد اقتادوه إىل مدير األم     لى ممارسـة   ـول ع

  .)٩٤٠(الرقابة الذاتية
، أُلقي القـبض علـى أربعـة    ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين ٢٧ و ٢٤وبني يومي     -١٥٦٨

مراسلني تابعني لقناة القدس الفضائية بواسطة دائرة األمن الوقـائي واملخـابرات العامـة              
  .)٩٤١( الفلسطينية وجرى استجواهبم بشأن عملهمالفلسطينية واالستخبارات العسكرية

 الحظ املركز الفلسطيين حلقوق اإلنـسان قيـام         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢ويف    -١٥٦٩
الشرطة يف نابلس بإلقاء القبض على أستاذ للعلوم السياسية، وهو أستاذ جبامعة النجـاح يف       

 التلفزيونيـة عنـدما     نابلس كان قد أعرب عن تأييده حلماس يف برنامج بثته قناة األقصى           
طُلب إليه التعليق على اهلجوم الذي وقع مؤخراً على أعضاء اجمللس التشريعي الفلـسطيين              

  .)٩٤٢(بواسطة قوات األمن
 أصدر رئيس الوزراء قراراً بإغالق تليفزيـون قنـاة   ٢٠٠٩يوليه / متوز ١٦ويف    -١٥٧٠

بار قـادة فـتح اهتـم فيهـا     اجلزيرة الدولية يف الضفة الغربية ألهنا تذيع مقابلة مع أحد ك      
. )٩٤٣(مسؤولني كباراً يف السلطة الفلسطينية بالضلوع يف وفاة الرئيس الـسابق عرفـات            

يوليه، إالّ أن رئيس الوزراء أعلن أنه سـوف يواصـل           / متوز ١٨وبرغم رفع هذا احلظر يف      
  .)٩٤٤("بسبب حتريضها املتواصل ضد السلطة الوطنية الفلسطينية"الدعوى القضائية ضد القناة 

__________ 

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢، ٤٦٣٤/٢٠٠٩شهادة مؤسسة احلق رقم  ) ٩٣٩(
  ."... انتهاكات احلريات اإلعالمية"املرجع نفسه، انظر أيضاً  ) ٩٤٠(
  ."... انتهاكات احلريات اإلعالمية" ) ٩٤١(
 اإلنـسان   املركز الفلسطيين حلقـوق   ": النشرات الصحفية الصادرة عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان        ) ٩٤٢(

، "يالحظ مع القلق العميق اعتقال الدكتور عبد الستار قاسم بواسطة الـشرطة الفلـسطينية يف نـابلس                
املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يدين اهلجوم الذي وقـع علـى الـشيخ             "؛  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٢
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠ يف "]اجمللس التشريعي الفلسطيين[طاوي عضو يالب

املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يدين القرار بوقف أعمال اجلزيـرة          "لفلسطيين حلقوق اإلنسان،    املركز ا  ) ٩٤٣(
الـسلطة  "؛ منظمة هيومان رايـتس ووتـش،        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٦، نشرة صحفية،    "يف الضفة الغربية  

ـ "؛ احتـاد الـصحفيني الـدويل،        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧،  " اجلزيرة ن احلظر ع  ارفعوا: الفلسطينية اد احت
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦، "الصحفيني الدويل يدين السلطة الفلسطينية بسبب احلظر املفروض على اجلزيرة

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٩احلظر عن اجلزيرة يف الضفة الغربية، ‘ رفع‘اجلزيرة،  ) ٩٤٤(
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قمع املظاهرات خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية      : حرية تكوين اجلمعيات    -جيم   
 كــانون ١٨ - ٢٠٠٨ديــسمرب / كـانون األول ٢٧يف غـزة يف الفتــرة  

  ٢٠٠٩ يناير/الثاين
تلقت البعثة معلومات من مصادر متعددة مبنع املظاهرات اليت ُنظّمت تأييداً لغزة              -١٥٧١

  .)٩٤٥(معها بصورة عنيفةويف بعض األحيان مت ق
 كـانون   ٢وأفيد بأن ضباط األمن استخدموا القوة املفرطة خالل املظاهرات يف             -١٥٧٢
يناير يف اخلليل ورام اهللا، ويف كلتا احلادثتني عاىن املتظاهرون احملتجون من إصـابات              /األول

ويف احتجاجـات اخلليـل ُمنـع       . حلقت هبم بعد تعرضهم للضرب على يد ضباط األمـن         
  .)٩٤٦(صحفيون من نشر حتقيقات عن احلادثةال

 كانون  ٥وأبلغت مؤسسة احلق البعثة بأن مظاهرة طالبية يف بري زيت قامت يوم               -١٥٧٣
 أن الطلبة الفلسطينيني     على أن تدلّل لقوات االحتالل   " معلنة أن هدفها هو      ٢٠٠٩يناير  /الثاين

 كثيفاً ألفراد األمن الوقائي  ، ولكنها شهدت انتشاراً   "يرفضون مجيع أشكال العدوان على غزة     
وأفيد بأن كـثرياً مـن      . الفلسطيين ودائرة املخابرات العامة ودوائر االستخبارات العسكرية      

 منهم أصيبوا وتسعة طالب عوجلوا باملستـشفيات،        ٥٠ وأن   )٩٤٧(الطالب تعرضوا للضرب  
ـ               . وم نفـسه  كما مت احتجاز الكثريين وإنه مت اإلفراج عن معظمهم يف ساعة متأخرة من الي

وأفادت السيدة خالدة جرار وهي عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين، البعثة بأهنا تلقت مكاملة             
  .)٩٤٨(تعرضوا له من إصابات من أحد الطالب يطلب منها أن تأيت إىل املستشفى لتشهد على ما

ء يناير بعد انتها  / كانون الثاين  ٢٦وطبقاً ملا أفادت به مؤسسة احلق، قد جرى يوم            -١٥٧٤
العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة أن ُعقدت جلسة اعتصام سلمي قرب مقـر قـوات               

قـوات  "األمن يف اخلليل احتجاجاً على االعتقاالت اليت متت على أسس سياسية وأفيد بأن              
 وبرغم ما حلـق مـن إصـابات بعـدة          .األمن تضرب املتظاهرين مبن فيهم أطفال بالعصي      

وتذكر إفـادة   . )٩٤٩(" الطبيني العاملنين حالت دون وصوهلم إىل      متظاهرين إالّ أن قوى األم    

__________ 

 املـستقلة   ؛ مقابلة البعثة مع اهليئة    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢مقابلة البعثة مع املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،         ) ٩٤٥(
التقريـر  "؛ ٢٠٠٩يوليـه  / متوز٢؛ مقابلة البعثة مع مؤسسة احلق،    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢حلقوق اإلنسان،   

 -ينـاير   /، كانون الثـاين   “تقرير ميداين ”؛  ٢٠٠٩يناير  /، كانون الثاين  "... السنوي بشأن االنتهاكات  
  .٢٠٠٩مارس /آذار

  .٢٠٠٩يناير /ين كانون الثا،"...التقرير السنوي بشأن االنتهاكات " ) ٩٤٦(
؛ أفادت اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان عن هذه احلادثـة يف           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢مقابلة البعثة مع احلق،      ) ٩٤٧(

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢نفس اإلطار، مقابلة البعثة مع اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان، 
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦، ٠٢/مقابلة البعثة مع سكان الضفة الغربية ) ٩٤٨(
  .٢٠٠٩مارس / آذار-يناير /، كانون الثاين"ير امليداينالتقر" ) ٩٤٩(
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 اليت كنـا    الالفتاتضباط األمن الفلسطينيني طلبوا منا أن نتفرق وأن نرتل          "أحد الشهود أن    
 ،عندما رفض املتظاهرون التفّرق، بدأت جمموعة من ضابطات األمن يف ضربنا بالعـصي            و .نرفعها

تطلقون النار علـى سـيقان       ويف غزة    ،عةينتم ش أ: نيوخاطب ضباط األمن املتظاهرين قائل    
إىل وصـول  ال كما قام ضباط األمن بإعاقة ."نشطاء فتح وقد سرقتم إمدادات األغذية يف غزة 

  .)٩٥٠("عربة إسعاف فلسطينية وأحالوا بني املسعفني وبني إجالء مثانية متظاهرين مصابني
 كان بدوره ناشـطاً سياسـياً     ويف حادثة خطرية أخرى، قام زعيم طاليب سابق،         -١٥٧٥

معروفاً، بإبالغ البعثة بأنه تعّرض للتعذيب على يد قوى األمن التابعة للسلطة الفلـسطينية،              
ويظهر أن سبب ذلك كان أنشطته االحتجاجية وخالل العمليات العسكرية اإلسـرائيلية يف             

 كما أفاد بأنـه  غزة شارك يف االحتجاجات اليومية، وأُوقف عدة مرات بواسطة دوائر األمن      
 أوقفته عناصر األمن اليت يرتدي أفرادهـا  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢بعد صالة اجلمعة يوم     

مالبس مدنية أو مالبس عسكرية يف وسط رام اهللا ودفعوه إىل داخل سيارة حتمـل شـعار                 
السلطة الفلسطينية حيث تعّرض جسمه لصدمات كهربائية مث اقتيد إىل مكتب االستخبارات            

وهو يّدعي بأن ضابطاً برتبة كبرية يف االستخبارات العـسكرية         . عسكرية متهيداً الستجوابه  ال
هدده باعتقاله ستة أشهر مبقتضى قانون الطوارئ حمذِّراً إّياه من انتقاد الـسلطة الفلـسطينية               

  .)٩٥١(ومنبِّهاً على ضرورة امتناعه عن التكلّم عن املقاومة أو محاس أو غزة

  لقانوينالتحليل ا  -دال   
إن السلطة الفلسطينية، بقدر ما متارسه من سيطرة علـى األرض والـشعب،               -١٥٧٦

وعند تقييم االنتهاكات املـّدعى     . )٩٥٢(تتحمل التزاماً باحترام وإنفاذ محاية حقوق اإلنسان      
حبدوثها فيما سبق، ينبغي تدارس أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان، بقدر مـا أهنـا               

وُتَعّد معظم أحكام اإلعالن العاملي     . لقانون الدويل العريف ينبغي تدارسها    تشكّل جزءاً من ا   
. حلقوق اإلنسان جزءاً من القانون الدويل العريف ومن مث فهي منطبقـة يف هـذا الـصدد                

وباإلضافة إىل ذلك فقد أعلنت السلطة الفلسطينية التزامها باحترام القانون الدويل حلقـوق        
األساسي الفلسطيين يشمل عدداً من املواد اليت حتمـي حقـوق           اإلنسان، كما أن القانون     

) ٢(١٠فاملادة  . )٩٥٣(اإلنسان فضالً عن االلتزام بالتقيُّد بالصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان        
__________ 

التقريـر الـسنوي بـشأن      "، انظـر أيـضاً      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٧،  ٤٦٩٢/٢٠٠٩شهادة احلق رقم     ) ٩٥٠(
  .٢٠٠٩يناير /، كانون الثاين"...االنتهاكات

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦مقابلة هاتفية للبعثة مع عنصر يف الضفة الغربية،  ) ٩٥١(
 يف هذا الصدد أن قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة وإنفاذ القوانني ال متتد              من الضروري أن نالحظ    ) ٩٥٢(

 وأهنا أيضاً خاضعة للسيطرة النهائية من جانب القوة القائمة بـاالحتالل الـيت              "املنطقة ألف "سوى إىل   
  ).٤٧انظر اتفاقية جنيف الرابعة، املادة (حتتفظ من مث بالسلطة واملسؤولية الشاملتني 

  .الفصل الرابعانظر  ) ٩٥٣(
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تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية بغري تأخري على االنضمام إىل اإلعالنـات           "تنّص على أن    
كما أن القانون األساسي نفسه     . "حتمي حقوق اإلنسان  واالتفاقات اإلقليمية والدولية اليت     

  .يضم بشكل عام احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
وطبقاً للمعلومات اليت تلقتها البعثة، وهي تعدها موثوقة، فإن السلطة الفلسطينية             -١٥٧٧

رضني السياسيني يف الضفة    اختذت إجراءات اعتقال واحتجاز تعسفية وغري مشروعة حبق املعا        
الغربية كما أهنا دأبت بانتظام على حرمان املعتقلني السياسيني من احلصول علـى التمثيـل               
القانوين ومن احلقوق األساسية يف العملية القضائية األصولية مبا يف ذلك حق املثول فوراً أمام               

خيالف القواعد الواردة يف    حمكمة، وتوجيه هتمة جزائية ميكن التعّرف عليها بالضبط، وهو ما           
كما أن اعتقال األفراد علـى أسـاس        .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ١٠ و ٩املادتني  

  .١ آرائهم السياسية يشكّل بدوره ممارسة متييزية تتعارض مع املادة
كذلك فإن إخضاع املعتقلني ألعمال التعذيب واملعاملة القاسية وغري اإلنـسانية             -١٥٧٨

 ٥ة بالكرامة أمر حمظور مبوجب قاعدة القانون اإلنساين العريف املعبَّر عنها يف املـادة               احلاطّ أو
من اإلعالن العاملي، فضالً عن أهنا تشكِّل انتهاكاً ألمان الشخص على النحـو الـوارد يف                

وبقدر ما أن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة              . ٣ املادة
 إثبات وقوعه، فإن املسؤولية اجلنائية الفردية تظل ملقاة على عاتق مرتكب الفعل وعلى              ميكن

  .عاتق أي فرد آخر يأمر بارتكاب اجلرمية أو يساعد، أو يشارك يف ارتكاهبا
واملوت يف االعتقال نتيجة القتل العمد أو التعذيب أو غريه من أشكال اإليـذاء                -١٥٧٩

  . من اإلعالن العاملي٣اة الذي تعبِّر عنه بدورها املادة يشكّل انتهاكاً للحق يف احلي
كذلك فإن استعمال القوة املفرطة يف مراقبة املظاهرات، يف احلاالت الوارد ذكرها     -١٥٨٠

أعاله، تتعارض مع مقتضيات مدّونة األمم املتحدة لقواعد السلوك ملسؤويل إنفاذ القـوانني             
ألساسية بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية بواسطة       ومع مبادئ األمم املتحدة ا    ) ٣املادة  (

عندما  وتقضي بأالّ يستخدم مسؤولو إنفاذ القوانني القوة إالّ) ٤املبدأ  (مسؤويل إنفاذ القوانني    
تقضي بذلك الضرورة وضمن احلّد الذي يتطلبه هنوضهم بواجبهم وأن يستخدموا وسـائل             

ندما يتضح عدم فعالية الوسائل األخـرى أو عنـدما       يستعملوا القوة إالّ ع    الالعنف أوالً وال  
وباإلضافة إىل ذلك، فقد يشكّل هذا انتهاكاً للحق يف         . يصبح متعذراً حتقيق النتيجة املستهدفة    

 من اإلعالن   ٢٠املادة  (حرية التعبري واحلق يف االشتراك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية          
  .تعّرض للتمييز على أساس اآلراء السياسيةواحلق يف عدم ال) العاملي حلقوق اإلنسان

ومن شأن التقارير اليت أفادت بأن الـسلطة الفلـسطينية تـدخلت يف أعمـال                 -١٥٨١
. الصحفيني ووسائل اإلعالم أن تثري القلق بأن احلق يف حرية الرأي والتعبري قد خضع للتدّخل              

حلق يضم حرية اعتناق اآلراء      من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فإن هذا ا        ١٩وطبقاً للمادة   
  .دون مضايقة ويف التماس األنباء واألفكار وتلقيها بأي وسيلة إعالمية ودومنا اعتبار للحدود
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ة أن املعلومات اليت تلقتها بشأن اشتراط موافقة األمن واالعتراف          ـرى البعث ـوت  -١٥٨٢
التـدريس وغريهـا يف      كشرط لتقلُّد املناصب العامة فضالً عن وظائف         "السلطة الشرعية "ب 

املدارس احلكومية وعضوية جمالس اجلمعيات إمنا تشري إىل انتهاك للحق يف شـغل الوظيفـة               
  .العامة واحلق يف عدم التمييز على أساس املعتقدات السياسية

كما أن التدّخل يف تشكيل جمالس إدارات اجلمعيات أو تسجيل بعض اجلمعيات              -١٥٨٣
شأنه، لدى ثبوته، أن يشري إىل انتهاك للحق يف االنتمـاء إىل            على أساس الوالء السياسي من      

فضالً عن أن التسريح مـن التعـيني يف الـسلك           )  من اإلعالن العاملي   ٢٠املادة  (اجلمعيات  
 االرتباط السياسي إمنا ينتهك احلق يف العمل ويف التمتـع بـشروط           ) افتراض(احلكومي على أساس    

  ).١املادة (واحلق يف عدم التمييز ) ٢٣املادة (بطالة عمل عادلة ومرضية ويف احلماية من ال

  االستنتاجات  -هاء   
ختلص البعثة، من واقع املعلومات املتاحة هلا، إىل أن هناك ظواهر تدل على اختاذ                -١٥٨٤

تدابري قمعية ضد منتسيب ومؤّيدي محاس الفعليني أو املتصوَّرين يف الضفة الغربية ومبا من شأنه         
وفضالً عن ذلك، ويف إطار جهود لتقليل سلطة ونفوذ         . كات للقانون الدويل  أن يشكّل انتها  

وتالحظ البعثة أن   . محاس، تعّرضت محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها بصورة عامة إىل التآكل         
هذه التدابري واألهداف اليت قصدت إليها تتصل بالسياق الذي مت فيه شّن اهلجوم اإلسرائيلي              

  .)٩٥٤(د حتليله يف الفصل الثاينعلى غزة على النحو الوار
ويساور البعثة القلق بأنه إزاء عدم اختاذ إجراءات إلهناء املمارسـات املوصـوفة               -١٥٨٥

أعاله، فإن السلطات التنفيذية والقضائية الفلسطينية إمنا تسهم يف استمرار تدهور احلقـوق             
  .واحلريات األساسية للفلسطينيني وسيادة القانون واستقالل القضاء

ويبدو من واقع املعلومات اليت تلقتها البعثة أن اإلجراءات اليت اختـذهتا الـسلطة                -١٥٨٦
 ٢٠٠٦ينـاير  /الفلسطينية ضد اخلصوم السياسيني يف الضفة الغربية قد بدأت يف كانون الثاين 

 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧واشتدت يف الفترة بني     
  .اليوموهي متواصلة حىت 

وترى البعثة أن االعتقاالت اليت متت على أسس سياسية ُتَعّد غري مقبولة قانونـاً                -١٥٨٧
على يد دوائر األمن ومبوجب نظام ) بغري حماكمة(االعتقال واالحتجاز املفتوح   : ألسباب عدة 

القضاء العسكري إجراءات تنتهك القانون الفلسطيين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان كمـا        
 االعتقاالت واالحتجازات تستند، على ما يبدو، إىل االرتباطات السياسية ومبا من شـأنه              أن

__________ 

 "عدواً مشتركاً " يف جمال األمن على اإلشارة إىل محاس أمام نظرائهم اإلسرائيليني بوصفها             وندأب قيادي " ) ٩٥٤(
فلـسطني  " ("يف التعامـل معهـا    األسلوب الذي يزمعون اتباعه      عن جارحة للغاية  بعبارات   التعبريوعلى  
  )."... منقسمة
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انتهاك احلق يف عدم االحتجاز التعسفي واحلق يف حماكمة عادلة واحلق يف عدم التمييز ضـد                
وإضافة إىل ذلـك،    . الفرد على أساس رأيه السياسي وكالمها جزء من القانون الدويل العريف          

من تقارير بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة خـالل التوقيـف             فإن ما ورد    
واالحتجاز، والتقارير املتعلقة حباالت الوفاة يف االحتجاز إمنا يثري مزيداً من الشواغل ويـربر              

  .إجراء عمليات التحقيق واملساءلة على النحو املناسب
  .ل اإلعالموتشعر البعثة بالقلق إزاء التدخل يف حرية وسائ  -١٥٨٨
ومن دواعي القلق العميق بالنسبة للبعثة أن النظام املعتاد للضوابط والتوازنات بني              -١٥٨٩

فروع احلكم التنفيذية والتشريعية والقضائية يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة السلطة الفلـسطينية            
 حـاالت   وال يبدو أن هناك ما يدل على تفعيل نظام للمساءلة من أجل جماهبـة             . يبدو معيباً 

ومن األمور اليت تدعو إىل القلـق       . التعذيب وغريه من أشكال التعسُّف يف استعمال السلطة       
الشديد كذلك أنه يف غيبة اإلشراف احلكومي فإن منظمات اجملتمع املدين تتلقى هتديـدات              

  .)٩٥٥(وتتعّرض للمضايقات، بل جتد عملياهتا وقد أعيقت بسبب العقبات اإلدارية

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢مقابلة البعثة مع احلق،  ) ٩٥٥(
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  اجلزء الثالث

  إسرائيل    
لدى قيام البعثة بفحص االنتهاكات املـّدعى بوقوعهـا يف سـياق العمليـات                -١٥٩٠

 ٢٠٠٨رب  ـديـسم / كانون األول  ٢٧العسكرية اإلسرائيلية اليت ُشنَّت يف غزة يف الفترة من          
، سواء حدثت قبل ذلك أو خالل هـذه العمليـات أو            ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨إىل  

تضيه واليتها، بالنظر أيضاً يف االّدعاءات حبـدوث انتـهاكات          بعدها، قامت، حسب ما تق    
وقد ركَّزت البعثة على جمالني ارتأت أهنمـا مهمـان          . ضد املواطنني والسكان اإلسرائيليني   

إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون مـن قطـاع غـزة إىل      ) أ: (بصورة خاصة يف هذا الصدد    
سلحة وما جنم عن ذلك مـن آثـار علـى           جنويب إسرائيل بواسطة اجلماعات الفلسطينية امل     

اإلجراءات اليت اختذهتا حكومة إسرائيل لقمع حاالت املعارضة بـني           )ب(السكان املدنيني؛   
صفوف مواطنيها وسكاهنا بالنسبة إىل العمليات العسكرية اليت قامت هبا يف غـزة، وتقييـد               

من جانب منظمات حقـوق     نشر التحقيقات اإلخبارية املستقلة واالنتقادية اليت تعّرضت هلا         
  .اإلنسان ووسائل اإلعالم

  املنهجية    
من النتائج اليت جنمت عن عدم تعاون إسرائيل مع البعثة ما متثَّل يف عدم متكّـن                  -١٥٩١

البعثة من زيارة إسرائيل للتحقيق فيما ادعي بوقوعه من انتهاكات القانون الدويل، وخاصة             
ومع ذلك فقد تلقت البعثـة      .  الضحايا والشهود  لزيارة املواقع ذات الصلة واالجتماع إىل     

كثرياً من التقارير وغريها من املواد ذات الصلة مـن املنظمـات اإلسـرائيلية واألفـراد                
اإلسرائيليني مبن فيهم الفلسطينيون الذين يعيشون يف إسـرائيل، وإضـافة إىل املنظمـات              

عثة إىل ممثلـي عـدد مـن        كما اجتمعت الب  . واملؤسسات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان    
وأجرت البعثة مقابالت هاتفيـة مـع       ). انظر املرفق (املنظمات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان     

أفراد إما يعيشون أو يعملون يف اجملتمعات احمللية يف جنويب إسرائيل مبن يف ذلـك مجاعـة                 
ري من األفراد   وأجرت أيضاً مقابالت مع كث    . البدو الفلسطينيني يف القرى املهمَّشة يف النقب      
كما شارك الضحايا والـشهود واخلـرباء       . فيما يتصل بأمور أخرى تندرج ضمن واليتها      

اإلسرائيليون وممثلو السلطات احمللية يف جنويب إسرائيل يف جلـسات االسـتماع العامـة              
جرى االتصال مبمثلي اجملتمـع املـدين        وقد. ٢٠٠٩يوليه  /متوز ٦املعقودة يف جنيف يوم     

املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان داخل إسرائيل، إمـا            اإلسرائيلي و 
ومتت كذلك تغطية مـسألة اهلجمـات       . عن طريق وصالت الفيديو أو عن طريق اهلاتف       

مـايو  /بالصواريخ ومدافع اهلاون يف املقابالت اليت أجريـت يف غـزة يف شـهري أيـار               
  . غزة ويف اتصاالت جرت مع سلطات٢٠٠٩يونيه /وحزيران
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ونظراً لعدم القدرة على الدخول، فإن الفصول الواردة يف الفرع أدناه تعتمـد               -١٥٩٢
  .بصورة أوسع على معلومات ثانوية بأكثر مما شهدته الفروع السابقة

وقد خلصت البعثة إىل أن الشهود الذين استمعت إليهم فيما يتعلق باحلالـة يف                -١٥٩٣
هم، كما كتبت البعثة إىل سلطات غـزة وحكومـة        إسرائيل موثوقون وميكن االعتماد علي    

إسرائيل تلتمس املعلومات واملواقف الرمسية بشأن أمور كثرية من بينها املـسائل الـيت مت               
ويراعى يف هذا الفصل املعلومات الـيت وردت مـن          . التطرق إليها يف الفرع الوارد أدناه     

  .سلطات غزة يف حني أن حكومة إسرائيل مل تستجب لذلك

اآلثار اليت حلقت باملدنيني من جـراء اهلجمـات بالـصواريخ            -وعشرون رابع 
وقذائف اهلاون اليت شنتها اجلماعات املسلحة الفلسطينية على        

  جنويب إسرائيل
أجرت البعثة مقابالت هاتفية مع أفراد يعيشون أو يعملون يف اجملتمعات احملليـة              -١٥٩٤

 إسرائيل يف جلسات االستماع العامـة       وقد َمثُل مخسة من سكان جنويب     . جبنويب إسرائيل 
، بينما ظهر ثالثة ممثلني ملركز عالج الصدمات        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٦املعقودة يف جنيف يوم     

كما متـت   . عرب وصلة الفيديو من تل أبيب     ) ناتال(اإلسرائيلي لضحايا اإلرهاب واحلرب     
ابالت جرت يف غزة    تغطية مسألة اهلجمات بالصواريخ وقذائف اهلاون على إسرائيل يف مق         

  . ويف رسائل مع سلطات غزة٢٠٠٩يونيه /مايو وحزيران/يف شهري أيار
ومل تتمكن البعثة من إجراء حتقيقات موقعية بسبب قرار حكومة إسرائيل عدم              -١٥٩٥

  .التعاون مع البعثة
وقد وّجهت البعثة أسئلة إىل حكومة إسرائيل فيما يتعلق باألفراد الذين تضرروا              -١٥٩٦
ّراء نريان الصواريخ وغريها من النريان املوّجهة من قطاع غزة، ومشل طلـب املعلومـات               من ج 

 قـذائف الـصواريخ   التزويد ببيانات بشأن أي ضرر نفساين أو اجتماعي أو اقتصادي ناجم عن  
  .واهلاون اليت أُطلقت إىل داخل إسرائيل ولكن مل تتلق البعثة أي رّد على أسئلتها

 ٨ ٠٠٠، أطلقت اجلماعات الفلسطينية املسلحة أكثر من        ٢٠٠١يل  أبر/ومنذ نيسان   -١٥٩٧
وكان واقعاً ضمن مداها جمتمعات     . )٩٥٦(صاروخ وقذيفة هاون من غزة إىل جنويب إسرائيل       

ذلك حملية من قبيل سديروت والكيبوتسات احمليطة هبا وبعض القرى املهّمشة يف النقب منذ              
 ٢٠٠٨ ديـسمرب /ية يف غـزة، يف كـانون األول       وخالل العمليات العسكرية اإلسـرائيل    . احلني

__________ 

إحصاءات مستقاة من تقرير مركز املعلومات حول االستخبارات واإلرهاب يف مركز إسـرائيل لتـراث                 ) ٩٥٦(
: متـاح علـى   ) ٢٠٠٨لقذائف نريان الصواريخ وقـذائف اهلـاون يف عـام           ملخص  (االستخبارات  

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ipc_e007.pdf.  
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، اتسع نطاق الصواريخ وقذائف اهلاون بصورة كبرية حيـث          ٢٠٠٩يناير  /وكانون الثاين 
 كيلـومتراً   ٣٠ كيلومتراً من حدود غزة ومشل بلديت يافنيه على مسافة           ٤٠امتدت إىل حنو    

  .ب الشرقي كيلومتراً إىل اجلنو٢٨إىل الشمال وبئر سبع يف إسرائيل على مسافة 
وألن نريان الصواريخ وقذائف اهلاون ال تصيب يف الغالب املنـاطق املأهولـة               -١٥٩٨

بالسكان، وبسبب االحتياطات اليت اختذهتا حكومة إسرائيل، فإن الصواريخ وقذائف اهلاون           
تسببت يف خسائر قليلة نسبياً يف األرواح ويف اإلصابات البدنية بني صفوف سكان جنويب              

ومع . ما أن تلف املمتلكات، على أمهيته بالتأكيد، مل يكن بدوره واسع النطاق           ك. إسرائيل
ذلك فقد اتسع نطاق الصدمة النفسية والشعور بانعدام األمن إزاء العيش حتت طائلة نريان              
الصواريخ على حنو ما تعّرض له، وال يزال يتعرض له، السكان الذين يعيشون يف البلـدات           

  . عن تدهور احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية هلذه اجملتمعاتوالقرى املتضررة، فضالً
إن كل حالة وفاة أو إصابة ال متثّل مأساة وحسب، ولكنها تشكّل مسألة تستأثر بأقـصى                  -١٥٩٩

وتوّد البعثة أن تؤكِّد أن ظواهر القلق، فضالً عن النتائج النامجـة عـن              .  جانب البعثة  اهتمام من 
  .تؤثِّر على املدنيني، ال ميكن بل وال ينبغي اختزاهلا إىل جمّرد سرد لإلحصاءاتاالعتداءات اليت 

يونيـه  / حزيران ١٨ملخص هجمات الصواريخ وقذائف اهلاون يف الفترة من           -ألف   
  ٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١ إىل ٢٠٠٨

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٦-٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  -١  
 قذيفة هـاون    ٢٩٨ صاروخا و    ٢٣٠ مت إطالق    )٩٥٧(ةطبقاً للمصادر اإلسرائيلي    -١٦٠٠

 ٢٢٧، إضافة إىل    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٦يونيه و / حزيران ١٨على إسرائيل بني    
وتوّضـح التقـارير    .  قذيفة هاون أصابت األراضي داخل دولة إسرائيل       ٢٨٥صاروخاً و 

ـ  )٩٥٨(اإلعالمية أن املناطق اليت أصابتها الصواريخ مشلت النقب الغـريب           )٩٥٩(ديروت وس

__________ 

هذه األرقام متت مضاهاهتا مع األرقام الواردة يف تقرير ملركز املعلومات حول االستخبارات واإلرهـاب                ) ٩٥٧(
ـ ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   "ألشهر الستة لترتيـب التهدئـة     "يف إسرائيل بعنوان     : اح علـى  مت

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_e017.pdf.  
؟ صاروخان  هاية اهلدنة " انظر    من صواريخ القّسام النقب الغريب؛     ٣ أصابت   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤يف   ) ٩٥٨(

 تـشرين   ٢٧ويف  . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤،  اليم بوست زجريو "من طراز القّسام يصيبان النقب الغريب     
واريـخ القـّسام    " أصاب صاروخ مرتالً ودّمره يف كيبوتس بالنقب الغريب؛ انظـر            ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
  .٢٠٠٨نوفمرب /اين، تشرين الثوكالة الربق اليهودية "زالت تضرب النقب ما

لصواريخ تنتـهك وقـف     " أصاب صاروخ فناء مرتل يف سديروت، انظر         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤يف   ) ٩٥٩(
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤أخبار هيئة اإلذاعة الربيطانية، "إطالق النار بغزة
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 قذائف هاون مت إطالقها خالل وقف       ٢٠٣ صاروخاً و    ١٥٧ وهذا يشمل    )٩٦٠(وعسقالن
  .)٩٦١(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨إطالق النار الذي انتهى رمسياً يوم 

) ٢٧٩( يف املائـة     ٩٣من الصواريخ و  ) ٢١٢( يف املائة    ٩٢وتالحظ البعثة أن نسبة       -١٦٠١
ـ / حزيران ١٨فترة بني   من قذائف اهلاون اليت أُطلقت يف ال       ـ  ٢٦ـه  يوني  /نون األول ـا ك

  .)٩٦٢(٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ مت إطالقها بعد ٢٠٠٨يسمرب د
وفيما مل تقع خسائر يف األرواح داخل إسرائيل، فقد قُتلت فتاتان فلـسطينيتان               -١٦٠٢

 ٢٦ سنة عندما قصر مدى صاروخ فسقط مشايل غـزة يـوم             ١٢ سنوات و    ٥تبلغان من العمر    
  .)٩٦٣(٢٠٠٨ديسمرب /ون األولنكا

وأشارت التقارير اإلعالمية، إىل أنه خالل هذه الفترة، أصيب عامـل أجـنيب               -١٦٠٣
وحيثمـا مل   . واحد من جّراء الصواريخ اليت سقطت يف مناطق البناء يف جنويب إسـرائيل            

وعلـى حنـو مـا    . تسقط صواريخ يف ساحة مكشوفة كانت حتدث أضرار يف املمتلكات 
، عوجل عدد غري معروف من األفراد يف جنويب إسرائيل مـن الـصدمة الـيت                نوقش أعاله 

  .)٩٦٤(أصابتهم يف أعقاب انطالق أجهزة نظام اإلنذار املبكر وما تال ذلك من ضربات الصواريخ

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨ - ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧  -٢  
 ٥٧٠املسلحة يف غزة ما يقرب مـن        طبقاً للسلطات اإلسرائيلية، أطلقت اجلماعات        -١٦٠٤

  من قذائف اهلاون إىل داخل إسرائيل خالل األيـام االثـنني والعـشرين الـيت             ٢٠٥صاروخاً و 
واّدعت كتائب القسام واجلهـاد اإلسـالمي،   . )٩٦٥(استغرقتها العمليات العسكرية يف غزة  

  .)٩٦٦(رة صاروخ إىل داخل إسرائيل خالل هذه الفت٨٠٠على موقعيهما الشبكيني، إطالق 

__________ 

 متـشّددو " أصابت عدة صواريخ عسقالن؛ التاميز       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤على سبيل املثال، يف      ) ٩٦٠(
تقـع عـسقالن    . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥،  "محاس ُيَصعِّدون هجماهتم بالصواريخ على إسرائيل     

  . كيلومتراً تقريباً من حدود غزة٢٠على مسافة 
  .املرجع نفسه ) ٩٦١(
 قامت إسرائيل بتوغل يف غزة مّدعية أن هدفها كان إغالق نفق عـرب              ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥يف   ) ٩٦٢(

وخالل التوغل، قُِتل عضو يف     . ن الفلسطينيون استخدامه الختطاف جندي إسرائيلي     احلدود يزمع املقاتلو  
 من مقاتلي محـاس،  ٦انتهاك هدنة غزة وغارة إسرائيلية تقتل     : انظر. محاس وُجرح عدة جنود إسرائيليني    

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥الغارديان، 
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٦، Foxnews.com،"الصواريخ الفلسطينية تقتل تلميذتني يف غزة" ) ٩٦٣(
، املقدم من جانب مجعية اإلسعاف اإلسـرائيلية،        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٩تالحظ البعثة أن التقرير املؤرخ       ) ٩٦٤(

 من اإلصابات املرتبطة حباالت اإلجهاد يف سديروت وحدها يف          ٤٠٧ماجن دافيد أدوم عرض بالتفصيل      
  .٢٠٠٨يسمرب د/ كانون األول٢٦يونيه إىل / حزيران١الفترة من 

 /http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace:انظر، وزارة خارجيـة إسـرائيل يف   ) ٩٦٥(

Hamas+war+against+Israel/Missile+fire+from+Gaza+on+Israeli+civilian+targets+Aug+2007.htm ؛
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وخالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة، اتسع بصورة مثرية نطاق نريان             -١٦٠٥
 كيلـومترا   ٢٨الصواريخ وقذائف اهلاون حيث بلغت بلدات مثل بئر سبع على مـسافة             

واسـتمرت  .  كيلومتراً مشال قطاع غزة    ٢٤جنوب شرق قطاع غزة وأشدود على مسافة        
مثل سديروت وجملس إشكول اإلقليمي والكيبوتـسات       الصواريخ يف السقوط يف مناطق      

وبلـغ جممـوع    . ٢٠٠١اجملاورة وهي املناطق اليت تعرضت لضربات الصواريخ منذ عام          
 صاروخاً خالل األيـام االثـنني والعـشرين الـيت           ٩٠الصواريخ اليت أصابت سديروت     

  .)٩٦٧(استغرقتها العمليات العسكرية يف غزة
جِّلت ثالثة وفيات من املدنيني وحالة وفاة واحـدة         وخالل فترة العمليات، سُ     -١٦٠٦

. لعنصر عسكري يف إسرائيل نتيجة ضربات الصواريخ وقذائف اهلاون اليت أُطلقت من غزة            
 إصـابة   ١٧( فـرداً    ٩١٨وطبقاً جلمعية اإلسعاف اإلسرائيلية ماجن دافيد أدوم، أصيب         

، باإلضافة  )٩٦٨(ة الزمنية يف هذه الفتر  ) ة خفيفة ـ إصاب ٨٢٩ إصابة متوسطة و   ٦٢خطرية و 
  .)٩٦٩( فرداً داخل إسرائيل عوجلوا من إصابات تتصل حباالت اإلجهاد١ ٥٩٥إىل 

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ - ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩  -٣  
 قذيفـة   ٦٥ صـاروخ و   ١٠٠طبقاً للسلطات اإلسرائيلية، مت إطالق أكثر من          -١٦٠٧

ومل تقـع خـسائر يف      . )٩٧٠(٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١٩هاون إىل داخل إسرائيل بعد      
ومل تستطع البعثة احلصول على أي إحـصاءات        . األرواح نتيجة هذه الصواريخ والقذائف    

رمسية بشأن املدنيني الذين حلقتهم إصابات جسمية من جّراء الصواريخ والقذائف خـالل             
ا  أصيب مدين إسرائيلي جبـروح طفيفـة عنـدم         ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١ويف  . هذا الوقت 

  .انفجرت قذائف هاون أُطلقت من غزة يف منطقة َشَعار هنغيف
. ٢٠٠٩آذار مـارس  /١٥وقد جرى إطالق معظم الصواريخ والقذائف قبـل           -١٦٠٨

، ذكرت سلطات وزارة الداخليـة يف غـزة أن الـصواريخ            ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ ويف

__________ 

طبقـاً  . ٨،الـصفحة   ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٦، هيومان رايتس ووتش،     "صواريخ من غزة  "انظر أيضاً   
  صاروخاً مت إطالقهـا يف غـزة ولكـن         ٦٥٠هليومان رايتس ووتش، ذكر جيش الدفاع اإلسرائيلي أن         

  .صاروخاً منها فقط هي اليت أصابت إسرائيل ٥٧٠
  .٢، الصفحة ٢٠٠٩أغسطس / آب٩تقرير هيومان رايتس ووتش بتاريخ  ) ٩٦٦(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة  ) ٩٦٧(
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٩تقرير مقّدم للبعثة،  ) ٩٦٨(
  .املرجع نفسه ) ٩٦٩(
-http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism :انظـــر وزارة خارجيـــة إســـرائيل علـــى املوقـــع" ) ٩٧٠(

+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Palestinian_ceasefire_violations_since_end_Operatio

n_Cast_Lead.htm.  
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. )٩٧١(ذلـك  وأن سلطات غزة حتقّق مع املـسؤولني عـن           "إطالقها يف الوقت اخلطأ    يتم"
 دعا عضو من محاس بقية اجلماعات املـسلحة إىل وقـف            ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠ ويف

 ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١٩ ويف   )٩٧٢("لشعب الفلسطيين يف ذلك من مصلحة ل    ملا  "إطالق الصواريخ   
أفادت وكالة شينوا الصينية بأن محاس ألقت القبض على اثنني من أعضاء اجلهاد اإلسالمي              

  .)٩٧٣(هاون على القوات اإلسرائيليةكانا يطلقان قذائف 
، "املقاومة الثقافيـة  "، أعلنت محاس أهنا تدخل فترة من        ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -١٦٠٩

فذكرت أهنا توقف استخدامها للصواريخ وحتوُّل تركيزها إىل كسب التأييـد يف الـداخل        
  .)٩٧٤(واخلارج من خالل املبادرات الثقافية والعالقات العامة

  ت املسلحة الفلسطينية ذات الصلةاجلماعا  -باء   
الفصائل الفلسطينية املسلحة اليت تعمل يف قطاع غزة، وتّدعي املسؤولية عـن              -١٦١٠

 )٩٧٥(معظم عمليات إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون هي كتائب عـز الـدين القـّسام             
  .ويرد فيما يلي وصف موجز لكل جمموعة. وكتائب شهداء األقصى واجلهاد اإلسالمي

وطبقا لتقريـر   .  هي اجلناح العسكري حلركة محاس السياسية      "كتائب القّسام "  -١٦١١
هيومـان رايـتس    ( صادر عن منظمة رصد حقوق اإلنسان        ٢٠٠٧يونيه  /بتاريخ حزيران 

صـواريخ  "، بدأت كتائب القّسام تصنيع الصواريخ اليت باتت ُتعرف أساساً بأهنا            )ووتش
م الواردة على املوقع الشبكي لكتائب القّسام،       وطبقاً لألرقا . )٩٧٦( داخل قطاع غزة   "القّسام

 مـن   ٣٩٧ من صواريخ غـراد و     ٢١١ من صواريخ القّسام و    ٣٣٥فقد أطلقت اجلماعة    
  .)٩٧٧(قذائف اهلاون إىل داخل إسرائيل خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة

  

__________ 

  .٢٠٠٩مارس / آذار١٣ ‘اجلزيرة‘ "محاس تنتقد إطالق صواريخ غزة" ) ٩٧١(
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٢، وكالة شينواه لألنباء "محاس تناقش تنظيم املقاومة مع مجاعات غزة" ) ٩٧٢(
 ١٩،  وكالـة شـينوا لألنبـاء      ،"يتردد أن محاس تعتقل مطلقي النار من غزة على القوات اإلسـرائيلية           " ) ٩٧٣(

  .٢٠٠٩ليه يو/متوز
: ، متـاح علـى    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٣،  "محاس تتحول من الصواريخ إىل احلرب الثقافية      "نيويورك تاميز    ) ٩٧٤(

http://www.nytimes.com/2009/07/24/world/middleeast/24gaza.html?scp=2&sq=hamas&st=cse.  
أُطلق على اجملموعة اسم مواطن سوري كان يعمل مع الفلسطينيني النازحني فيما يعـرف اآلن بـشمايل                  ) ٩٧٥(

 مما أطلق شرارة الثورة الفلسطينية      ١٩٣٥وقد لقي حتفه يف صدام مع القوات الربيطانية يف عام           . إسرائيل
  .١٩٣٩-١٩٣٦يف الفترة 

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ظمة رصد حقوق اإلنسان، ، من"نريان عشوائية" ) ٩٧٦(
  .http://www.alqassam.ps/arabic/upload/forkan.pdf: انظر ) ٩٧٧(
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عي االرتباط  أما كتائب شهداء األقصى فقد ُنظِّمت خالل االنتفاضة الثانية وتدّ           -١٦١٢
وهذه اجملموعة اّدعت بدورها املسؤولية عن إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون علـى            . بفتح

 ١٨الذي مت بوساطة مصرية وبـدأ يـوم         ) التهدئة(إسرائيل يف أعقاب اتفاق وقف إطالق النار        
  .٢٠٠٨يونيه /حزيران
.  أو فـتح وتتمتع اجلهاد اإلسالمي بقوة سياسية أقل بكثري سواء مـن محـاس         -١٦١٣

واجملموعة تطلق على الصواريخ اليت تقـوم       . وُيعرف جناحها العسكري بأنه سرايا القدس     
وقد صدر عن اجلهاد اإلسـالمي عـدة اّدعـاءات          . "القدس"بتصنيعها داخل غزة اسم     

 مبا يف ذلك أول وابل من نـريان         )٩٧٨(باملسؤولية عن إطالق الصواريخ إىل داخل إسرائيل      
  .٢٠٠٨يونيه /انحزير ١٨للصواريخ بعد 

، اجلناح العسكري للجبهة الـشعبية      )٩٧٩(كما أعلنت كتائب أبو علي مصطفى       -١٦١٤
 هجومـاً بالـصواريخ     ١٧٧لتحرير فلسطني، على موقعها الشبكي، مسؤوليتها عن شّن         

 كـانون  ٢٧ بقذائف اهلاون على عدة بلدات وقرى داخل إسرائيل يف الفترة مـن            ١١٥و
  .٢٠٠٩يناير /انون الثاين ك١٨ إىل ٢٠٠٨ديسمرب /األول
وذكرت كتائب الناصر صالح الدين، وهي اجلناح العسكري للجنة املقاومـة             -١٦١٥

وهي عبارة عـن ائـتالف      . )٩٨٠(الشعبية، أهنا بدورها أطلقت صواريخ إىل داخل إسرائيل       
يضم فصائل مسلحة خمتلفة تعارض ما ترى أنه هنج تصاحلي من جانب السلطة الفلسطينية              

  . إسرائيلوفتح إزاء

ـ  ـذائف اهل ـواريخ وق ـة الص ـنوعي  -جيم    ـ  ـاون ال ـ  ـيت متتل اعات ـكها اجلم
  )٩٨١(املسلحة الفلسطينية

ال يتوافر سوى القليل من التأكيد املستقل بشأن نوعية األسلحة اليت متتلكهـا               -١٦١٦
. اجلماعات الفلسطينية املسلحة أو عدد األسلحة اليت ميكن أن تكون مكّدسـة حبوزهتـا             

، تضم الترسـانات    ٢٠٠٩فرباير  /اً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، يف شباط        وطبق
 غـراد   ١٢٢،  )أو القـدس  (القّسام  : اليت متتلكها اجلماعات املسلحة يف قطاع غزة ما يلي        

__________ 

طبقاً لإلحصاءات الواردة على موقعها الشبكي، فقد اّدعت كتائب سرايا القدس املسؤولية عن إطـالق                ) ٩٧٨(
  ./http://www.israj.net/vb/t1839:  من قذائف اهلاون والصواريخ خالل العمليات العسكرية، انظر٢٣٥

  .http://www.kataebabuali.ps/inf2/articles-action-show-id-223.htm: انظر ) ٩٧٩(
:  قذيفة هاون انظـر    ٨٨ صاروخاً و    ١٣٢خالل العمليات يف غزة، اّدعت اجلماعة املسؤولية عن إطالق           ) ٩٨٠(

http://www.moqawmh.com/moqa/view.php?view=1&id=300.  
 ٢٣،  "غـزة /يلئ من األسلحة األجنبية إىل إسرا     إمدادات: تأجيج الصراع "ظمة العفو الدولية    انظر تقرير من   ) ٩٨١(

  .٣١ و٣٠ والصفحتان ١٦ و١٥، الصفحتان ٢٠٠٩فرباير /شباط
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 ٢ والبّنـا    ١ إضافة إىل صواريخ البّتار والبّنا       ٣ - من صواريخ فجر     ٢٢٠ مم و  ١٢٢عيار  
  .وهي صواريخ مضادة للدروع

  القّسام  -١  
 الذي  ١القّسام  ) أ: (يعتقد أن هناك ثالثة أجيال على األقل من صواريخ القّسام           -١٦١٧

 من الكيلومترات وحبمولة متفجرات تبلغ نصف       ٤,٥ ويبلغ مداه    ٢٠٠١مت تطويره يف عام     
 من الكيلومترات ومحولة    ٩,٥-٨ مبدى   ٢٠٠٢ املطّور يف عام     ٢القّسام  ) ب(كيلوغرام؛  
 مبـدى   ٢٠٠٥ املطّور يف عام     ٣القّسام  ) ج( كيلوغرامات؛   ٩ و ٥تتراوح بني   متفجرات  

  .)٩٨٢( كيلوغراما٢٠ًكيلومترات ومحولة متفجرات تبلغ  ١٠يبلغ 
والصواريخ املصّنعة يف قطاع غزة يتم تشكيلها من مواد أّوليـة للغايـة مثـل                 -١٦١٨

ـ  األنابيب املعدنية اجملّوفة وهي أسلحة غري معقّدة نسبياً وتف         م ـتقر إىل نظام للتوجيه ومن ث
وقد وصفت مطبوعة جني مونيتور املعنيـة       . )٩٨٣(ال ميكن توجيهها صوب أهداف حمّددة     
غري دقيقة وقصرية املـدى ونـادراً مـا تكـون           "باإلرهاب واألمن هذه الصواريخ بأهنا      

هذا فقد أّدت صواريخ القّسام إىل وقوع وفيات وإصابات يف صـفوف             ومع. )٩٨٤("فّتاكة
  .إسرائيل  جنويبسكان

   مم١٢٢صواريخ غراد عيار   -٢  
ي مبدى يتـراوح    ـم روس ـ مم هو قذيفة من تصمي     ١٢٢صاروخ غراد عيار      -١٦١٩

نه إويف ضوء ارتفاع مستوى التعقيد التكنولوجي، وحيث        .  كيلومتراً تقريباً  ٢٥ و ٢٠بني  
ه ليس مـصنوعاً  يف غزة فمن املرّجح أن ) الـإن وجدت أص  (مصّنع مبواد ال تتوافر بسهولة      

  .يف غزة
 ٢٠ مم مبـدى يـصل إىل حنـو          ١٢٢وفيما تتمتع معظم صواريخ غراد عيار         -١٦٢٠

 وقد خلـصت    )٩٨٥( كيلومتراً داخل إسرائيل   ٤٠كيلومتراً، فقد سقط بعضها على مسافة       
غلوبال سكيوريت إىل أنه على أساس الصور الفوتوغرافية، فإن الصواريخ الـيت أصـابت              

 كانت  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨رب يافنيه وبين ضاروم يوم      الساحات املكشوفة ق  

__________ 

تقرير تقين مقدم إىل بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة، مدرسـة املدفعيـة التابعـة                    ) ٩٨٢(
  .٢٠٠٩يوليه /متوزلقوات الدفاع األيرلندية، 

  .املرجع نفسه ) ٩٨٣(
  .٢٠٠٧يوليه / متوز١١، "محاستان اليت تدفعها الصواريخ، مطبوعة جني مونيتور املعنية باإلرهاب واألمن" ) ٩٨٤(
الصواريخ تـصل إىل بئـر      "؛  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٣٠على سبيل املثال يف بئر سبع يومي         ) ٩٨٥(

 وابل الصواريخ يضرب بئـر    "؛  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣٠،  واي نت لألنباء  شبكة  " أضراراًسبع وتسبب   ال
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١، أخبار واي نت شبكة "جبروح طفيفة ٥سبع وعسقالن، إصابة ال
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 ٢٠ مم الصينية الصنع اليت ميكن أن تقطع مسافات تتراوح بني            ١٢٢صواريخ ويشي عيار    
  .)٩٨٦( كيلومترا٤٠ًو

   مم٢٢٠ عيار ٣ -صاروخ فجر   -٣  
  مم تصميم إيراين ويعتقد أيضاً أنه مت هتريبـه إىل          ٢٢٠ عيار   ٣ -صاروخ فجر     -١٦٢١

  .داخل غزة

  الصواريخ املضادة للدروع  -٤  
ـ           -١٦٢٢ خ مـن   ـيقال كذلك إن اجلماعات الفلسطينية املسلّحة متتلك أيضاً صواري

، فـإن  Jane’s Defenceوطبقاً ألسبوعية جيرت ديفنس . )٩٨٧(تصميم صيين مت هتريبها إىل غزة
ـ محاس متتلك كذلك عدة صواريخ مضادة للدروع من ُصنع حملي مبا يف ذلـك                ار ـالبّت

  .)٩٨٨(٢  والبّنا١ والبّنا

  قذائف اهلاون  -٥  
قذائف اهلاون هي أسلحة قصرية املدى ولكنها ُتعد بصورة عامة أكثر دقة مـن                -١٦٢٣

وتتسم مدافع اهلاون ُبنظم تصويب أوَّلية ميكن       . )٩٨٩(الصواريخ املصنوعة داخل قطاع غزة    
حتسني عمليات اإلطالق حنو    على أساسها استخدام إحداثيات الضربات السابقة من أجل         

ومعظم مدافع اهلاون ذات مدى يصل إىل كيلومترين؛ ومع ذلك فطبقاً           . األهداف الالحقة 
 ٢٤٠ الفلسطينية وهي من عيار      ١ -ملركز يافا للدراسات االستراتيجية، فإن قذيفة سرِّية        

  .)٩٩٠( كيلومترا١٥مم ذات مدى يصل إىل 

__________ 

 : منظمة غلوبال سكيوريت، متاح على"صواريخ محاس" ) ٩٨٦(
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas-qassam.htm.  

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤، أسبوعية جيرت ديفنس، "ريخ ضد إسرائيلمحاس تنشر ترسانة صوا" ) ٩٨٧(
  .املرجع نفسه ) ٩٨٨(
درسة املدفعيـة التابعـة     التقرير التقين املقدَّم إىل بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة، م              ) ٩٨٩(

  .٢٠٠٩يوليه /لقوات الدفاع األيرلندية، متوز
)٩٩٠ ( http://www.weaponsurvey.com/missilesrockets.htm .  
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ة ـة الفلـسطيني  ـات املسلَّح ـشنها اجلماع هجمات الصواريخ واهلاون اليت ت      -دال   
  )٩٩١(على إسرائيل

ُتورد البعثة تارخياً موجزاً هلجمات الصواريخ واهلاون بقدر ما يتصل ذلك بتوفري              -١٦٢٤
فهم ملدى اتساع وعمق الصدمات النفسية اليت عاناها سكان اجملتمعات احمللية األقـرب إىل        

  .٢٠٠١نطاق هذه العمليات منذ عام احلدود مثل سديروت اليت ظلَّت واقعة ضمن 
ويف . ٢٠٠١أبريـل   / نيسان ١٦وقد حدث أول إطالق مسجَّل للصواريخ يوم          -١٦٢٥

 أصاب الصاروخ األول منطقة داخـل إسـرائيل عنـدما مت      ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٠يوم  
 من غزة فسقط يف حقل على مسافة ستة كيلـومترات           ٢إطالق صاروخ من طراز القسام      

على أما أول ضربة مسجَّلة بصاروخ من غزة        . )٩٩٢(ب مزرعة سعد يف النقب    من احلدود قر  
  .)٩٩٣( عندما ضرب صاروخان سديروت٢٠٠٢مارس / آذار٥مدينة إسرائيلية فقد حدثت يوم 

وطبقاً لإلحصاءات اليت مجعها مركز املعلومات حول االستخبارات واإلرهاب،           -١٦٢٦
 قذيفة هاون   ٣ ٧٤٢ صاروخاً و  ٣ ٤٥٥وهو منظمة تربطها صالت حبكومة إسرائيل، فإن        

 ١٨ إىل   ٢٠٠١أبريـل   /نيـسان  ١٦مت إطالقها إىل داخل إسرائيل من غزة يف الفترة من           
  .٢٠٠٨يونيه /حزيران
 ٢٨وقد سّجلت أول خسائر يف أرواح املدنيني من جرَّاء نريان الصواريخ يـوم             -١٦٢٧
ـ  ٤( يف سديروت عندما قتل أفيك زاهـايف         ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ومردخـاي  ) نوات س

أّما والدة أفيك، وهـي روثـي زاهـايف         . من جراء صاروخ قّسام   )  سنة ٤٩(يوسيفيف  
فقد عانت إصابات بالغة إىل جانب جروح أصيب هبا تـسعة آخـرون وقـد            ) سنة ٢٨(

  .)٩٩٤(أعلنت محاس املسؤولية عن اهلجوم
ألرواح ، عندما ُسجلت أول خسائر يف ا      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٨واعتباراً من     -١٦٢٨

، قتل داخل إسـرائيل نتيجـة       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧من جراء نريان الصواريخ، وحىت      

__________ 

 يف مركـز    اإلحصاءات مستقاة من التقرير الصادر عن مركز املعلومات حول االستخبارات واإلرهـاب            ) ٩٩١(
  ."٢٠٠٨ يف اهلاونملخص لنريان الصواريخ وقذائف "إسرائيل لتراث االستخبارات، 

، يالحظ  ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١١،  التاميز،  "صنوع حملياً الذي ميكن أن يغيِّر الشرق األوسط       املالصاروخ  " ) ٩٩٢(
 ٢٠٠١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦مع ذلك أن موقع كتائب القسام الشبكي أصدر نشرة صحفية يف            

. اّدعت فيه اجلماعة املسؤولية عـن هجـوم بالـصواريخ علـى بلـدة إسـرائيلية داخـل إسـرائيل                   
http://www.alqassam.ps/arabic/sinaat.php?id=16.  

)٩٩٣ ( http://www.israelemb.org/articles/2002/March/2002030500.html.  
، "حضانة لألطفـال   محاس بالصواريخ من غزة      هجومهتا العسكرية بعد أن أصاب      اءاجرإإسرائيل ُتصعِّد   " ) ٩٩٤(

  .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩، ندنتباإلند
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 مواطنا إسرائيليا مبن فيهم فلسطينيان مـن مـواطين          ٢١هلجمات الصواريخ ونريان اهلاون     
وباإلضافة إىل ذلك، شهدت غزة خسارة واحـدة يف         . إسرائيل وفلسطينيان وعامل أجنيب   

 فلسطينياً قتلوا عندما    ٢٠اروخ عن الوصول إىل احلدود إضافة إىل        األرواح عندما قصَّر ص   
وهناك أحد عشر ممن قتلوا داخـل   . انفجرت عربة حتمل الصواريخ يف خميم جباليا لالجئني       

 نسمة وتقـع    ٢٠ ٠٠٠إسرائيل جاء مصرعهم يف سديروت وهي بلدة ال تضم أكثر من            
  .بالضبط على مسافة كيلومتر واحد من حدود قطاع غزة

البيانات الصادرة عن اجلماعات املسلَّحة الفلسطينية فيما يتعلق بقيامها بإطالق            -هاء   
  الصواريخ داخل إسرائيل

أمجعت كل من كتائب القسام وكتائب األقصى واجلهاد اإلسـالمي وجلنـة              -١٦٢٩
املقاومة الشعبية على ادعاء املسؤولية عن هجمات الصواريخ وقذائف اهلاون خالل الفتـرة   

وتربر اجلماعات الفلسطينية املسلحة بشكل عـام  . االستعراض من جانب البعثة الزمنية قيد 
هذه اهلجمات بأهنا شكل مشروع من أشكال املقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي وبوصفها            

  .)٩٩٥(من أعمال الدفاع عن النفس والرد على اهلجمات اإلسرائيلية
إن العـدو   "قل عن حممود الزّهـار قولـه        ، نُ ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٥ويف    -١٦٣٠

قصف كل فرد يف غزة فقد قصفوا األطفال واملستشفيات واملساجد وهبـذا            ...  اإلسرائيلي
  .)٩٩٦("فهم يعطون شرعية لنا لكي نضرهبم بنفس الطريقة

، وخالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غـزة،        ٢٠٠٩ كانون الثاين    ٦ويف    -١٦٣١
 املكتب السياسي حلماس، يف رسالة مفتوحة قـائالً إن طلـب            كتب خالد مشعل، رئيس   
ذلك ألن صوارخينا املتواضعة املصنوعة حملياً مـا        ...  أمر عبثي "وقف املقاومة الفلسطينية    

أما محاس فقد أعلنت ما يلي يف نشرة        . )٩٩٧("هي سوى صيحة احتجاج نرفعها أمام العامل      
  :)٩٩٨(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٨صحفية صادرة يوم 

__________ 

د اإلسالمي ثالثة صـواريخ مـن طـراز         ، أطلقت اجلها  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤على سبيل املثال، يف      ) ٩٩٥(
القسام من غزة إىل النقب الغريب عقب االغتيال املتعّمد لواحد من أعضائها هو طارق أبو غايل، وعـضو                  

ـ  "وذكرت اجلهاد اإلسالمي أنه   . آخر يف نابلس يف فترة سابقة من نفس اليوم         يف وال ميكن أن نظـل مكت
). ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٢٤، جريوزاليم بوست ("غربية يف الضفة اللشقيقنااأليدي عندما حيدث هذا     
  .انظر أيضاً الفصل الثالث

  .٢، الصفحة ٢٠٠٩أغسطس / آب٦تقرير هيومان رايتس ووتش بتاريخ  ) ٩٩٦(
. ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاين   ٦ الغارديان،   "هذه الوحشية لن تكسر إرادتنا قط يف أن نكون أحرارا         " ) ٩٩٧(

، قـال  نيويورك تـاميز  ملية الرصاص املصبوب، ويف مقابلة مع       وجتدر مالحظة أنه بعد شهرين من هناية ع       
.  احلركة مبا خيدم املصلحة الفلسطينية     قامت به عدم إطالق الصواريخ حالياً هو جزء من تقييم          نإ"مشعل  
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إننا نناشد مجيع فصائل املقاومة الفلسطينية وذراعها العسكري، وخاصة كتائب          
الشهيد عز الدين القسام، أن تعلن حالة من اإلنذار العام وأن تضطلع مبسؤولية             
محاية الشعب الفلسطيين بأن تضرب بكل قوة متلكها العدو الصهيوين وثكناتـه            

مبـا فيهـا    ...  ع أشكال املقاومة  العسكرية ومستعمراته مستخدمة يف ذلك مجي     
  ."... العمليات االستشهادية والضرب يف األعماق الصهيونية

وذكر ناطق باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني قبل يومني من هناية العمليات              -١٦٣٢
  .)٩٩٩("مقاومتنا للمحتليف آن معا ميثل الصواريخ دليل عملي ورمزي "يف غزة أن 

 أنكرت سلطات غزة أهنا كانـت متنـع هجمـات           ٢٠٠٩و  ماي/ أيار ٢٥ويف    -١٦٣٣
حنن ال نتخذ مثل هذا القـرار دون أن         "وذكر ناطق بامسها قائالً     . الصواريخ على إسرائيل  

وللفصائل احلق يف الرد علـى أي       .. . نتفق مع مجيع فصائل املقاومة يف إطار توافق وطين        
س هناك هتدئة مـع االحـتالل       جرمية صهيونية باستخدام أي نوع من أنواع املقاومة ولي        

  .)١٠٠٠("]اإلسرائيلي[

  تصرحيات أدلت هبا سلطات غزة إىل البعثة  -واو   
، ذكرت سـلطات غـزة أهنـا        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١يف لقاء مع البعثة يوم        -١٦٣٤

أبريـل  /اختذت املبادرة إلنقاذ حياة املدنيني عندما ختلَّت عن اهلجمات االنتحارية يف نيسان           
الجتماع نفسه، ذكر ناطق باسم احلكومة أن فصائل املقاومة مل توجـه  ويف ا  )١٠٠١(٢٠٠٦

صوارخيها إىل املدنيني ولكن إىل مدفعية جيش الدفاع اإلسرائيلي وإىل املواقع األخرى اليت             
  .كانت تنطلق منها اهلجمات على غزة

  

__________ 

واملقاومة حق مشروع، ولكن ممارسة هذا احلق ختـضع  . ويف كل حال فإطالق النريان وسيلة وليس هدفاً 
 : انظر"عماء احلركةللتقييم من جانب ز

http://www.nytimes.com/2009/05/05/world/middleeast/05meshal.html.  
 http://www.palestine-info.info/Ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bc:نشرة صـحيفة متاحـة علـى    ) ٩٩٨(

Od87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7qWPRV4XDeu2%2fQ%2bDRjgQnm%2f7wZogCTxIzGT

evWJc5MsXTUO3OLNlY3YA5siKloAlZ6oS1ivXknPx%2fFToxPOB%2f8FLcGJbXOfO%2f

HKW97wLT20%3d.  
)٩٩٩ (  http://www.pflp.ps/english/?q=pflp-interview-ma-news-agency-israeli-aggression-g.  
  .٢٠٠٥مايو / أيار٢٥وكالة أنباء شينوا،  ) ١٠٠٠(
 نـداء لوقـف الـتفجريات       توجهمحاس  "انظر  . واسع يف وسائل اإلعالم الدولية    ُنشر البيان على نطاق      ) ١٠٠١(

  .٢٠٠٦أبريل /نيسان ٩، الغارديان، "االنتحارية
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 أنـه   ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢٩ورداً على أسئلة البعثة، ذكرت سلطات غزة يف           -١٦٣٥
 مع القّسام أو غريها مـن فـصائل املقاومـة           ،رة وال غري مباشرة    ال مباشِ  ، هلا عالقة  ليس"

، وقالت إهنا قادرة على ممارسة درجة من اإلقناع بالنسبة إىل الفصائل املـسلَّحة              "األخرى
وفيما أشارت إىل أن األسلحة املستخدمة مـن        . فيما يتصل باقتراحات وقف إطالق النار     

حة مل تكن دقيقة فإن السلطات يف غزة كانـت ال تـشجِّع علـى               جانب الفصائل املسلَّ  
  .استهداف املدنيني

وبرغم حماوالت متعددة، مل تستطع البعثة االتصال بأعضاء الفصائل املـسلّحة             -١٦٣٦
  .العاملة داخل قطاع غزة

  التدابري االحتياطية املنفَّذة يف جنويب إسرائيل  -زاي   

  بكرنظام تسيفا أدوم لإلنذار امل  -١  

هو نظام رادار لإلنذار املبكر قامـت بتركيبـه     ) "اللون األمحر "أو  (تسيفا أدوم     -١٦٣٧
القوات املسلحة اإلسرائيلية يف البلدات الواقعة جنويب إسرائيل ومت تركيبه يف سـديروت يف    

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ ويف مناطق خمتلفة من عسقالن يف عامي ٢٠٠٢عام 
املبكر مسار صاروخ مت إطالقه من موقع يف غزة،         وعندما يكتشف نظام اإلنذار       -١٦٣٨

فهو يقوم تلقائياً بتفعيل نظام البث العام لإلنذار املبكِّر يف اجملتمعات والقواعد العـسكرية              
وهكذا يرتفع صوت إنذار إلكتروين مسموع من نغمتني يبث مـرتني           . اإلسرائيلية القريبة 

يتكرر الربنامج بأكمله إىل أن تكـون       و. "تسيفا أدوم "ويعقبه صوت أنثوي مسّجل بعبارة      
وخالل جلـسات   . مجيع الصواريخ قد مت ضرهبا ومل يعد يتسىن اكتشاف حوادث إطالق          

، قام ناعوم بيدين من مركـز       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٦االستماع العامة املعقودة يف جنيف يف       
 إعالم سديروت، وخلدمة أغراض البعثة، بعرض شريط النطالق أصوات نظـام اإلنـذار            

  .)١٠٠٢(املبكر يف سديروت وأثرها على اجملتمع
 ثانية تقريباً قبـل أن      ١٥ويف سديروت يهيئ النظام للسكان حتذيراً يف حدود           -١٦٣٩

وكلما ابتعد السكان عن قطاع غزة تطول فترة        . تتعرَّض املنطقة لضربات القذائف القادمة    
 النظام يتيح هلم فترة إنذار      أما سكان عسقالن الذين التقت هبم البعثة فيقدرون أن        . اإلنذار
 ثانية بينما سكان مدينة أشدود األبعد مشاالً أو بلدة بئر سبع يف النقب فيقدِّرون               ٢٠مدهتا  

  . ثانية٤٥ إىل ٤٠أن النظام يتيح هلم إنذاراً لنحو 

__________ 

أول أيام  "؛  http://www.youtube.com/watch?v=ygb6VrW8WZw متاحة على    " ثانية يف سديروت   ١٥" ) ١٠٠٢(
  .http://www.youtube.com/watch?v=mFss6p5sTPE&feature=channel_page: ، متاح على"الدراسة
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وطبقـاً  .  يف املائة  ١٠٠وينبغي مالحظة أن نظام تسيفا أدوم ليس فعاالً بدرجة            -١٦٤٠
مـايو  / أيـار  ٢١فالنظام فشل يف اكتشاف صاروخ أصاب سديروت يوم         لناعوم بيدين،   

وفضالً عن ذلك، فالنظام ميكن أيضاً      . )١٠٠٣( فقتل فرداً واحداً وجرح اثنني آخرين      ٢٠٠٧
أن يوجه إنذارات زائفة، وهي حقيقة قادت السلطات يف عسقالن إىل إغالق النظـام يف               

ار عندما ضـرب صـاروخ مركـزاً        ، ونتج عن ذلك أن مل يكن مثة إنذ        ٢٠٠٨مايو  /أيار
منهم الدكتورة إمييليـا    ( وأحلق إصابات بالغة بثالثة أفراد       ٢٠٠٨مايو  /أيار ١٤للتسوق يف   

 ٦سيديرير اليت مثلت أمام البعثة يف جلسات االستماع العامة املعقودة يف جنيـف يـوم                
  ).٢٠٠٩يوليه /متوز

ية، فقد جنم عن إطالق نظـام  وطبقاً للمنظمات اليت تقدِّم خدمات الصحة العقل   -١٦٤١
تسيفا أدوم وإدراك أنه ال يوفر إنذارا مسبقا مضمونا إزاء أي هجمات بالـصواريخ، أثـر                
نفسي سليب وعميق على اجملتمعات اليت تعيش يف مدى إطالق النريان الناجتة عن الصواريخ              

  . وهذه املسألة ترد مناقشتها تفصيال أدناه. وقذائف اهلاون

  صينات واملالجئإنشاء التح  -٢  
يف السنوات األخرية، قامت حكومة إسرائيل بتحصني البلدات الواقعة جنـويب             -١٦٤٢

 /ويف آذار . "غرفاً آمنـة  "وتضم بعض البيوت السكنية     . إسرائيل مبالجئ واقية من القنابل    
، ومـع   )١٠٠٤( حمطة للحافالت يف سديروت    ١٢٠ قامت احلكومة بتحصني     ٢٠٠٨مارس  

 كانت مجيع املدارس يف سديروت قد مت حتـصينها ضـد   ٢٠٠٩اير ين/حلول كانون الثاين 
  .هجمات الصواريخ

 من سكان   ٥ ٠٠٠وطبقاً ملقالة منشورة يف صحيفة هآرتس، فإن ما يقرب من             -١٦٤٣
جنوب إسرائيل، ومعظمهم من املسنني املهاجرين من االحتاد السوفيايت الـسابق، كـانوا             

و إىل ُسبل الوصـول املعقولـة إىل املالجـئ          يفتقرون إىل غرف حمصَّنة حسب األصول أ      
ويف مقابالت مع سكان اجملتمعات املتضررة يف جنويب إسرائيل تلقت البعثة           . )١٠٠٥(العمومية

تقارير عن العائالت اليت هجرت الطوابق العليا من منازهلا وباتت تعـيش معـاً يف غرفـة       

__________ 

 مصرع"انظر أيضاً   . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨مركز سديروت اإلعالمي،    /مقابلة هاتفية مع ناعوم بيدين     ) ١٠٠٣(
  .٢٠٠٧مايو / أيار٢٨، هآرتس، "ثنني يف ضربة بصواريخ القسام على سديروتاامرأة وإصابة 

 ٥،  هـآرتس ،  " من حمطات احلافالت يف سديروت املوبوءة بالصواريخ       ١٢٠ لاحلكومة هتيئ حتصينات    " ) ١٠٠٤(
  .٢٠٠٨مارس /آذار

 يفتقـرون إىل ُسـبل الوصـول إىل مالجـئ            من سكان اجلنوب، معظمهم من كبار الـسن        ٥ ٠٠٠" ) ١٠٠٥(
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٤، هآرتس، "الصواريخ
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ز عن الرتول مـن الطوابـق   أو العج/بالطابق األرضي خوفاً من فشل نظام اإلنذار املبكر و      
  .)١٠٠٦(العليا بسرعة تكفي للوصول إىل ملجأ

، افتتحت سديروت مركز ترفيـه حمـصَّناً لألطفـال          ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   -١٦٤٤
وهناك مالعـب   . )١٠٠٧(ومصمماً ليهيئ مكاناً واقياً من الصواريخ لكي يلعب فيه األطفال         

  . )١٠٠٨( لكي تبدو مثل يرقات الفراشاتحمّصنة يف سديروت تضم أنفاقاً خرسانية طليت باأللوان
وذكرت حكومة إسرائيل أنه بالنسبة للمعلومات الراهنة فإن اإلنفـاق علـى              -١٦٤٥

 مليـون   ٤٦٠ سوف يـصل إىل حنـو        ٢٠١١ و ٢٠٠٥التحصينات واملالجئ بني عامي     
ومع ذلك ينبغي مالحظة أن التحصينات ال متنع بالضرورة الـصواريخ مـن             . )١٠٠٩(دوالر

 اختـرق   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٣وعلى سبيل املثال، ففي يوم      . ملبايناختراق هذه ا  
  .)١٠١٠(صاروخ غراد حتصني مدرسة يف عسقالن فضرب حجرة دراسة خالية

ويساور البعثة القلق إزاء االفتقار إىل هتيئة املالجئ والتحصينات العامة يف القرى              -١٦٤٦
 ف هبا ويسكنها فلسطينيون من مواطين     املهمشة يف النقب ويف بعض البلدات والقرى املعتر       

 ١٦٧٦انظر الفقرتني   (إسرائيل ويعيشون يف مدى إطالق نريان الصواريخ وقذائف اهلاون          
  ). أدناه١٦٧٨و

  أثر نريان الصواريخ وقذائف اهلاون على اجملتمعات احمللية يف جنويب إسرائيل  -حاء   
فوق جمـرد أرقـام اخلـسائر يف        تالحظ البعثة أن األثر على اجملتمعات احمللية ي         -١٦٤٧

كما حتيط البعثة علما باملعلومات الواردة يف       . األرواح أو اإلصابات اليت مت بالفعل تكبدها      
، وفيه مقالة من صحيفة الغارديان، تذكر       ٢٠٠٩يوليه  /كتاب حكومة إسرائيل بتاريخ متوز    

عت أثراً   من سكان سديروت قد شاهدت أو مس       ٩٢، كانت نسبة    ٢٠٠٩يوليه  /أنه يف متوز  

__________ 

؛ ٢٠٠٩ يونيـه /  حزيران ٣٠؛ وراشيل برييز    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠مقابالت هاتفية مع إريك يالني،       ) ١٠٠٦(
ودينا ؛  ٢٠٠٩ يوليه/  متوز ٢ لفشيتز،   -؛ وناعومي بنباسات    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠وراشيل سوشال،   

  ).٢٠٠٩يوليه /متوز ٨األمل من أجل سديروت، (؛ وستيوارت غانولني ٢٠٠٩يوليه / متوز٥كوهني، 
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٢، نيويورك تاميز، " حمصن ضد الصواريخيملعب إسرائيل" ) ١٠٠٧(
/  شـباط  ٨،  تامبـا بـاي نيـوز     ،  " الكراهيـة  مـرياث  املراهقون   يتلقَّن غزة،   -على حدود إسرائيل    " ) ١٠٠٨(

  .٢٠٠٩ فرباير
، ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ - ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧: العملية يف غزة  "حكومة إسرائيل،    ) ١٠٠٩(

  .٢٣ واالستنتاج ٤٣، الفقرة "٢٠٠٩وليه ي/ والقانونية، متوزالوقائعيةاجلوانب 
  .٢٠٠٩مارس / آذار١، نت لألنباء وكالة واي "صواريخ غراد يف عسقالن كانت متقدمة: اخلرباء" ) ١٠١٠(
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 يف املائـة    ٦٥ يف املائة سقطت الشظايا على بيوهتم ونسبة         ٥٦نامجاً عن الصواريخ ونسبة     
  .)١٠١١(كانوا يعرفون شخصاً حلقته إصابة

  اخلسائر يف األرواح  -١  
، وقعـت أربـع     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف ما بني      -١٦٤٨

 الصواريخ وقذائف اهلاون من غزة وهي ثالثـة         خسائر يف األرواح يف إسرائيل نتيجة نريان      
  .مدنيني وعسكري واحد

 سنة، من نتيفوت    ٥٨، قُتل بيرب فاكنني،     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ويف    -١٦٤٩
  .عندما أصاب صاروخ من غزة مبىن شقق سكنية يف نتيفوت

  سنة من عرور،   ٢٧، قُتل هاين املهدي،     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ويف    -١٦٥٠
وهي مستوطنة بدوية يف النقب عندما انفجرت قذيفة من طراز غراد مت إطالقها من غـزة،           

ويف حادثة منفصلة يف اليوم نفسه، وقع مقتـل إيـرت           . فأصابت موقع تشييد يف عسقالن    
.  سنة مع إصابة العديد جبراح عندما انفجرت قذيفة غراد يف وسط أشـدود             ٣٩شيتريت  

  .ولية عن اهلجوموقد اّدعت كتائب القسام املسؤ
، قتل فرد من اجليش وهو ضابط الصف        ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ويف    -١٦٥١

 سنة من بلدة دالية الكرمل الدرزية من جراء قذيفة هاون أُطلقـت             ٣٨لطفي نصر الدين،    
  .على قاعدة عسكرية قُرب ناحال عوز

  اإلصابات اجلسدية  -٢  
 ماجن دافيد أدوم، أصـيب خـالل فتـرة          طبقاً جلمعية اإلسعاف اإلسرائيلية،     -١٦٥٢

 مدنياً مـن جـراء هجمـات        ٩١٨العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة، ما جمموعه        
 إصـابة   ٨٢٩ إصابة معتدلـة و    ٦٢ إصاباهتم خطرية و   ٢٧الصواريخ، ويشمل هذا الرقم     

، حلقت إصـابات    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩يناير إىل   /كانون الثاين  ١٩ ومن. )١٠١٢(خفيفة
  .)١٠١٣(عشرة أفراد من جّراء نريان الصواريخ وعوجلوا مبعرفتهاجسدية ب

  
__________ 

متوز  ١٥ن،  ا، الغاردي "نزاع الشرق األوسط  "إحصاءات تظهر يف    تورد   ٤٦، الفقرة   "... العملية يف غزة  " ) ١٠١١(
  .٢٠٠٩يوليه 

 وتالحظ البعثة األرقام الـواردة يف تقريـر         ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٩عثة،  رسالة ماجن دافيد أدوم إىل الب      ) ١٠١٢(
 فـرداً   ٧٧٠: أغسطس اليت عرضت لعدد الذين عوجلوا يف هذا املكان        /هيومان رايتس ووتش بتاريخ آب    

انظر تقريـر هيومـان     .  إصابة خفيفة  ١٦٧ إصابة معتدلة و   ١١ وفيات وأربع إصابات خطرية و     ٣منهم  
  .٨طس، الصفحة أغس/رايتس ووتش بتاريخ آب

  .٨،الصفحة ٢٠٠٩أغسطس /تقرير هيومان رايتس ووتش بتاريخ آب ) ١٠١٣(
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  الصحة العقلية/الصدمات النفسية  -٣  
يف مقابالت، مع سكان جنويب إسرائيل، وكذلك مع املنظمات اليت تتعامل مع              -١٦٥٣

قضايا الصحة العقلية، أثريت بصورة متكررة مسألة الصدمات النفسية اليت عاناها الكبـار             
وفيما تفيد املقاالت اإلخبارية أحياناً عن أفراد       . قيمني يف منطقة نريان الصواريخ    والصغار امل 

عوجلوا من الصدمة اليت أعقبت غارة بالصواريخ، فقد أعرب األفراد واملنظمات معاً عن شـعور               
 الذي تـسببت فيـه      "نظوراملضرر غري   ال"بإحباط حقيقي إزاء عدم التركيز على ما وصفوه بأنه          

 فرداً بواسطة املؤسسات الصحية يف إسـرائيل        ١ ٥٩٦وطبقاً ملاجن دافيد أدوم، عوجل      . الصواريخ
 ١٩ومـن   . )١٠١٤(٢٠٠٩ ينـاير / كانون الثـاين   ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧بني  

 فرداً من سديروت وحـدها      ٥٤٩، عوجل   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢يناير إىل   /كانون الثاين 
  .)١٠١٥(نتيجة إصابات متصلة بالضغوط النفسية

، بتكليف من مركـز     ٢٠٠٧أكتوبر  /وتوصَّلت دراسة أُُجريت يف تشرين األول       -١٦٥٤
 إىل أن نسبة    )١٠١٦(ناتال، بشأن احلاالت اجلارية، النامجة عن الصدمات النفسية يف سديروت         

 يف املائة من األطفال يف سديروت أفـادوا         ٧٢,٩٤ يف املائة من الكبار وما بني نسبة         ٢٨,٤
ووجـدت  . )١٠١٧( اإلصابة باضطرابات نفسية بعد الـصدمات      عن ظهور أعراض تدل على    

األطفال دون الثانية عشرة ظهرت عليهم يف تواتر متكرر أعراض شىت ما بـني               الدراسة أن 

__________ 

 وحتيل هيومان رايتس ووتـش إىل       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٩رسالة من ماجن دافيد أدوم إىل البعثة بتاريخ          ) ١٠١٤(
 حالة ألفراد يعانون مـن إصـابات متـصلة          ٥٧٠تقارير هذه املنظمة، اليت ذكرت أهنا عاجلت مبعرفتها         

، وهذا الرقم تأكـد     ٨، الصفحة   ٢٠٠٩أغسطس  /ظر تقرير هيومان رايتس ووتش بتاريخ آب      ان: بالتوتر
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٢يف اجتماع بني ماجن أدوم وممثلي البعثة يف جنيف بتاريخ 

  .املرجع نفسه ) ١٠١٥(
ــع  ) ١٠١٦( ــى املوق ــة عل -http://www.theisraelproject.org/atf/cf/%7B84dc5887-741e-4056-8d91: متاح

a389164bc94e%7D/NATAL%20STATS%20FOR%20WEB.PPT#353,1    أثر احلاالت الراهنـة مـن 
ركز إسرائيل للصدمات لـضحايا      م -توتر الصدمة على استقصاء حبوث سديروت من أجل مركز ناتال           

تظهر علـيهم   معظم الصغار يف سديروت     : دراسة"انظر أيضاً   . نتائج أوَّلية وتوصيات  : اإلرهاب واحلرب 
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧ هآرتس، "توتر ما بعد الصدمةأعراض 

معظم الـصغار يف    : دراسة"؛ انظر أيضاً،    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨مقابلة هاتفية مع أوريل غال، ناتال،        ) ١٠١٧(
؛ وتأكدت  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٧،  هآرتس،  "توتر ما بعد الصدمة   تظهر عليهم أعراض    سديروت  

 ٦هذه النتائج من جانب الدكتور روين بريغر الذي تكلَّم يف جلسات االستماع العامة يف جنيف بتاريخ                 
 من املرات   ٢,٥ الذي ارتفع مبعدل      وتكلم الدكتور بريغر أيضاً عن استهالك املهدئات       ٢٠٠٩يوليه  /متوز

االقتصادي الـيت ال تعـيش      /يف سديروت بأكثر من اجملتمعات املتماثلة يف احلجم ويف الوضع االجتماعي          
 الدكتور إيشيل السري،    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩وتالحظ البعثة أيضاً اإلفادة اليت قدمها يف        . حتت القصف 

اثلة أصابت األطفـال يف أشـدود عقـب هجمـات           عمدة أشدود وفصَّل فيها احلديث عن أعراض مم       
  .الصواريخ على أشدود خالل العمليات العسكرية يف غزة
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ـ            وص ـاخلوف والعزلة واملشاكل السلوكية واملشاكل يف املدرسة ومـشاكل األرق والنك
  .)١٠١٨(وصعوبة النوم

معاجل  الدكتور روين بريغر، وهو طبيب نفساين        ويف تقرير مقدَّم إىل البعثة، أورد       -١٦٥٥
 مقيمـة يف     إىل أسرة  ٢٠٠٩يناير  /ومدير اخلدمات اجملتمعية، وصفاً لزيارة قام هبا يف كانون الثاين         

  :  كيلومتراً من حدود غزة فقال ما يلي١٥-١٢أوفاكيم، وهي بلدة تبعد مسافة 
فة األب الذي يعمـل     ألسرة أُحيلت إىل موظفي اجملتمع احمللي للعالج مبعر          

 "مستشفى جمـانني حتوَّل إىل  "وقد ذكر األب أن بيته      . بأحد املصانع يف اجلنوب   
وعندما وصلْت إىل بيـت     ... "ال ميكن حتملها  "وأن مستوى التوتر بلغ درجة      

 تتراوح أعمارهم بني    ١٢كانوا  (العائلة يف أوفاكيم وجدت بيتاً مليئاً باألطفال        
بيتاً كبرياً مليئاً باحلياة ورمبا كان بصورة أدق بيتاً         كان  ).  سنة ٢٢سنة واحدة و  

وصلت بالضبط بينما كانت الصافرة تدوي وعاينت نطاقاً متنوعاً مـن           . خمبوالً
األم كانت تصرخ   : ردود األفعال املتصلة بالقلق وبعضها كان متطرفاً بالتأكيد       

ر كـانوا   بأعلى صوهتا وشقيقتها حال لوهنا إىل بياض كامل، واألطفال األصغ         
جتمَّدت وكانت تلقى صعوبة يف التحـرك       ) سنة ٢٢(يصرخون، واالبنة األكرب    

األب الـذي   . كاملـشلول )  سنة ١٤(حنو غرفة األمن بينما بدا أخوها األصغر        
استدعاين حترك حنو الغرفة احملصَّنة ببطء وبصورة تدعو للرثاء فيما استدار حنوي            

ترى ما يتعني علّي أن أتعامل معه كـل         ها أنت   ": مشرياً إىل أفراد أسرته ليقول    
يسرع خطاه، ولكن بدا األمر وكأنه       أما ابنته فقد صرخت حتثه على أن      . "يوم

مث . كلما ارتفع صوهتا بالصراخ اتسمت خطواته بالبطء حنو الغرفـة احملـصَّنة           
وت مرتفع للغاية بينما انضم إليهما كل أفراد العائلـة يف           ـشرعا يتجادالن بص  

  .)١٠١٩(هذا اجلدال
 ١٨داليا يوسف من مركز التعايف يف سديروت ذكرت أن معاجلي املركز وعـددهم                -١٦٥٦

 فرد يف سديروت خالل العمليات العـسكرية يف غـزة،   ٣٠٠قدموا املشورة إىل أكثر من     
وذكـرت الـسيدة    . والحظوا أن أعراض الصدمة كانت ملحوظة بالذات بني األطفـال         

قط عن قصف الصواريخ ولكن أيضاً عـن صـوت   يوسف أن الشعور بالصدمة مل يتولد ف 
  .)١٠٢٠(أجهزة نظام اإلنذار املبكر حىت ولو مل يعقب ذلك أي قصف بالصواريخ

__________ 

 وصف مسؤولو مرفق ماجن دافيد أدوم أعراضاً مماثلة         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٢يف اجتماع مع البعثة بتاريخ       ) ١٠١٨(
ـ            تدعاؤهم يف أعقـاب    إلصابات ترتبط بالتوتر الحظها املسعفون التابعون للمرفق وعاجلوها عندما مت اس

  .هجمات بالصواريخ واهلاون يف جنويب إسرائيل
غر ألسـرة يف  ري دكتور روين ب،"الطبيب التابع لناتالمؤخراً وصف لزيارة مرتلية قام هبا      "تقرير من ناتال،     ) ١٠١٩(

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣ مقدَّم إىل البعثة يف ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين-أوفاكيم 
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢وسف مركز التعايف يف سديروت، مقابلة هاتفية مع داليا ي ) ١٠٢٠(
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وقد وردت أيضاً املالحظات اليت أبدهتا املنظمات اليت تعاملـت مـع عـالج                -١٦٥٧
الصدمات يف أوصاف احلياة اليومية اليت مت سردها خالل املقابالت اليت ُعقدت مع سكان               

فقد ذكر مدير اجملتمع احمللي لكيبـوتس جيفـيم قـرب           . )١٠٢١(اجملتمعات احمللية املتضررة  
 يف املائة من األطفال يف الكيبوتس كانوا على اتـصال مـع اخلـدمات               ٦٠سديروت أن   

ووصفت إحدى املقيمات يف بئر السبع كيف أهنا كانت عاجزة عن النـوم             . )١٠٢٢(النفسية
  .)١٠٢٣(يف تعيش حالياً مع أقربائهايف شقتها بسبب اهلجمات املفزعة وك

، علَّقت أفرياما غوالن، وهـي      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩ويف مقابلة هاتفية بتاريخ       -١٦٥٨
 ،٢٠٠٩ مـايو / إىل أيار  ٢٠٠٨أبريل  /صحفية من هآرتس كانت تعيش يف سديروت من نيسان        
  :على األثر النفسي للحياة حتت نريان الصواريخ فقالت

ى ذلك، ولكنها تغيِّر صورة العامل لديك، مبعـىن         أنت تتعود بصورة ما عل       
إن شعورك مبا هو طبيعي يصبح إحساساً خمـتالً         . الطريقة اليت يتحرك هبا العامل    

 - ومجيع املرجعيات اليت يلجأ إليها األطفـال . تستطيع التأكد من أي شيء     فال
  .ال شيء ميكن أن يبقيك يف مأمن. أمهم أو أبوهم ال يعوَّل عليها

  ضرار باملمتلكاتاإل  -٤  
حيثما كانت الصواريخ تسقط يف البلدات والقرى يف جنويب إسـرائيل كانـت               -١٦٥٩

. )١٠٢٥( والـسيارات  )١٠٢٤(وقد مشل ذلك املنازل اخلاصـة     . تلحق حمليا أضرارا باملمتلكات   
وخالل العمليات يف غزة، أصيب ما جمموعه تسع مدارس وروضة أطفال يف سديروت وبئر              

ن وكريات هاهينوش حيث تعرَّضت ألضرار مـن جـرَّاء نـريان            السبع وأشدود وعسقال  
وأصيبت اثنتان من رياض األطفال وحلقت هبما أضـرار بـسبب نـريان             . )١٠٢٦(الصواريخ

__________ 

، عرض عوفري   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٦على سبيل املثال، وخالل جلسات االستماع العامة يف جنيف بتاريخ            ) ١٠٢١(
شينار مالحظته بشأن الصدمة النفسية اليت انتابت املدنيني مبن فيهم طالبـه يف سـديروت يف أعقـاب                  

  . يف غزةهجمات الصواريخ خالل وقت العملية
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦مقابلة هاتفية مع آفيه كادوش،  ) ١٠٢٢(
  . ٢٠٠٩يوليه / حزيران٣٠مقابلة هاتفية مع راشيل برييز،  ) ١٠٢٣(
 / تشرين الثـاين   ٢٧على سبيل املثال تعرَّض مرتل يف كيبوتس يف النقب للتدمري من جّراء صاروخ بتاريخ                ) ١٠٢٤(

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٧، JTA، "لنقبزالت تضرب ا صواريخ القسَّام ما"؛ انظر ٢٠٠٨نوفمرب 
 سقط صاروخ يف ساحة صـف الـسيارات ملركـز تـسوق يف              ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٧يف   ) ١٠٢٥(

إصـابة ثالثـة يف     "انظر  . سديروت فأصاب ثالثة أفراد وسبب أضراراً بالغة لسوبر ماركت وللسيارات         
  .٢٠٠٨ديسمرب / األول كانون١٧، الربق اليهودية، وكالة "هجوم بصواريخ القّسام

-A/63/785تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح، مقدَّم إىل دورة اجلمعية العامة الثالثة والستني،                ) ١٠٢٦(

S/2009/158   ووردت أيضاً تفاصيل عن األضرار اليت حلقت       . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ بتاريخ   ٩٠، الفقرة
مدة عسقالن والدكتور آالن ماركوس مدير التخطـيط        مبدارس عسقالن، قدمها إىل البعثة بين فاكننب، ع       

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٦االستراتيجي، يف جلسات االستماع العامة يف جنيف بتاريخ 
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 ضرب صاروخ غراد مدرسة     ٢٠٠٩يناير  /اينـ كانون الث  ٨ ويف   )١٠٢٧(الصواريخ يف أشدود  
  .)١٠٢٨(يف عسقالن

ـ       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٦ويف    -١٦٦٠ زة فـدّمر بيـتني يف       أُطلق صـاروخ مـن غ
 أصاب صاروخ معبداً يهوديـاً يف نيتيفـوت         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥ويف  . )١٠٢٩(سديروت

  .)١٠٣٠(فسبَّب أضرارا طفيفة
ومل تستطع البعثة احلصول على تقدير للتكاليف املالية النامجة عن األضرار الـيت       -١٦٦١

، ٢٠٠٩يوليـه   /ويف كتاب مؤرخ متوز   . حلقت باملمتلكات نتيجة نريان الصواريخ واهلاون     
املباشرة اليت حلقت باملباين أو املمتلكات      األضرار  أنه بالنسبة إىل    "ذكرت حكومة إسرائيل    

 مطالبة  ٢ ٤٠٠قُدِّم عدد من املطالبات يبلغ      ،  قذائف اهلاون  هجمات الصواريخ أو     بسبب
يف عـام   )  مليـون دوالر   ٧,٩٥( مليون شيكل إسرائيلي جديد      ٣١تصل إىل ما جمموعه     

يوليـه  /يناير ومتـوز / مطالَبة أخرى قُدمت بني كانون الثاين ٢ ٣٠٠اإلضافة إىل   ، ب ٢٠٠٨
 مليون شيكل إسـرائيلي جديـد       ٢٥، منح منها حىت اآلن ما يبلغ جمموعه قرابة          ٢٠٠٩

  . )١٠٣١(")ماليني دوالر ٦,٤(

  األثر على احلق يف التعليم  -٥  
، فضالً عن   ) إىل املالجئ  واالنتقال(كان من شأن إنذارات ُنظم اإلنذار املبكر،          -١٦٦٢

ضربات الصواريخ والصدمات النفسية املتواصلة نتيجة اإلنذارات والضربات، أن شـكلت           
يف جمموعها أثراً سلبياً على احلق يف تعليم األطفال وصغار البالغني يف اجملتمعـات احملليـة                

  .)١٠٣٢(املتضررة يف جنويب إسرائيل
حدث من تعطيل التعليم نتيجة إغـالق       ومن أوضح ما جتلّى يف هذا الصدد ما           -١٦٦٣

وخالل العمليات يف غزة، أُغلقت املؤسـسات       . املدارس مع اشتداد حدة األعمال العدائية     
  .التعليمية يف سديروت وعسقالن وأشدود وعرب املناطق الواقعة ضمن مدى إطالق الصواريخ

__________ 

  .٢٠٠٩ يناير / كانون الثاين٦، جريوزاليم بوست، "الصواريخ تضرب إىل داخل روضة أطفال أشدود" ) ١٠٢٧(
 ٨، واي نـت أخبـار  ، وكالة " يف عسقالنإصابة أربعة جنود يف هجوم باملدفعية؛ غراد يضرب مدرسة    " ) ١٠٢٨(

؛ شهادة بين فاكنني، عمدة عسقالن والدكتور آالن ماركوس، مدير التخطيط           ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٦االستراتيجي، مقدَّمة إىل البعثة يف جلسات االستماع العامة يف جنيف بتاريخ 

  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦، الربق اليهوديةالة القّسام يلحق أضرارا ببيتني يف سديروت، وك ) ١٠٢٩(
 ٩،  هـآرتس ،  "نتيفوت، سالح الطريان اإلسرائيلي يدمِّر أنفاق غـزة       ياً يف   ودصاروخ يضرب معبداً يه   " ) ١٠٣٠(

  .٢٠٠٩مارس /آذار
  .٢٧، حاشية "... العملية يف غزة" ) ١٠٣١(
الـصواريخ؛   طالباً واقعني ضمن نطاق إطـالق   ١٩٦ ٤٤٤طبقاً حلكومة إسرائيل كان هناك ما جمموعه         ) ١٠٣٢(

  .٥٠ ، الفقرة"... العملية يف غزة"
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مزيداً من  وحىت عندما كانت الفصول الدراسية تعمل يف األوقات اليت شهدت             -١٦٦٤
اهلدوء السلمي، فقد تعطَّل التعليم عندما تعيَّن على التالميذ التحرك إىل املناطق اآلمنـة يف               

 ١٠كل مرة تنطلق فيها صفارات نظام اإلنذار املبكر، وكان ذلك يتم أحياناً بواقع ما بني                
 ويف.  مرة يف اليوم مما جعل من املستحيل عملياً تشغيل الفـصول الدراسـية             ٢٠مرات و 

 مع مرياف موشيه، وهو حماضر يف كليـة       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٤مقابلة أجرهتا البعثة يف     
  :سابري قرب سديروت، قال

اجلو العام يف سابري متوتر، فهيئة التدريس والطالب يعيشون حالـة مـن                
والتدريس مستحيل، ومن املتعذر على الطالب أن       . اخلوف ومن القلق املتواصل   

. م فيما يضطرون إىل أن يهرعوا جيئة وذهاباً حنو املالجئ         يركزوا على دراساهت  
وحىت يف داخل قاعات الدراسة احملمية حيتاج الطالب إىل التحرك إىل مقدمـة             

ة غري مواتية   ـالقاعة والتجمع يف صدرها بعيداً عن النوافذ وهو أمر يشكل بيئ          
  .للتدريس ال للتعلم وال

سبة لتعليم األطفال يف الكيبوتسات القريبة من       ويف معرض التعليق على األثر بالن       -١٦٦٥
  : ما يلي٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩سديروت، ذكر آفيه كادوش خالل مقابلة هاتفية بتاريخ 

األطفال هنا ال يستطيعون اجلري واللعب بل يـضطرون إىل أن يلـوذوا                
فون واألكرب سناً تعودوا على األمر وباتوا يعرفون التدريبات بل يعر         . مبكان آمن 
وبعض األطفـال   .  ثانية لكي يدلفوا إىل الداخل يف مكان حمّصن        ١٥أن لديهم   

. ولدوا يف غمار هذه احلالة ومن مث فهم يصفقون ويركضون إىل الغرفة اآلمنـة             
ومن الصعب عليهم أيضاً الدخول إىل قاعة الدراسة كما أن الصواريخ تـؤدي             

  .لتعلمإىل تعطيل سري األمور واجلو السائد ليس مواتياً ل
والذين يعانون من أعراض اضطرابات اإلجهاد بعد الصدمات تقل قدرهتم على             -١٦٦٦
، حتدثت للبعثة باتيا كاطـار،      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٩ويف مقابلة هاتفية بتاريخ     . التعلم

من الصعب  : مديرة جلنة أولياء األمور املعنية باملدارس ورياض األطفال يف سديروت فقالت          
طفال عندما يسمعون صوت اإلنذار األمحر دون أن يروا حىت صـواريخ            وصف معاناة األ  

القّسام، بل يكفيهم جمّرد اإلنذار، وحينها يبدأ األطفال يف البكاء ويف التبول على أنفـسهم           
وأحياناً يتصرفون كمن أصابتهم نوبة من الصرع إذ يشرعون يف االرتعاد بصورة ال ميكـن          

ك إنذار قرب مدرسة عادة ما تأيت على الفور جمموعـة           وعندما يكون هنا  . السيطرة عليها 
  .)١٠٣٣(من االختصاصيني النفسانيني للتحادث مع التالميذ

__________ 

 الدكتور يشيل السري عمدة أشـدود، وفيـه         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٦تالحظ البعثة أيضاً ما قدمه بتاريخ        ) ١٠٣٣(
حييل إىل السيد هافيف جاليلي رئيس مركز الطب النفسي يف أشدود الذي يقول إن األمر استغرق ما بني                  

  ."واحلياة الطبيعيةدة عدد من الفصول الدراسية إىل االستقرار عو”ستة ومثانية أسابيع حىت تتسىن 
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ويف املقابالت اليت جرت مع ثالثة من احملاضرين يف كلية سـابري، ذكـروا أن                 -١٦٦٧
هناك طالبا كانوا يشعرون بالعجز عن مواصلة دراساهتم يف أعقاب هجمات الـصواريخ             

وقد طرح أوفري شينار خالل جلسات االستماع العامـة يف          . )١٠٣٤(على املدرسة املتكررة  
 وصفاً لطالبة يف كلية سابري ساعدت علـى مرافقـة           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٦جنيف بتاريخ   

سكان سديروت خالل وقت العمليات العسكرية يف غزة، مث عانت بعد ذلك من صـدمة               
اصل أن الطـالب الـذين إمـا        واحل. نفسية فتوقفت عن مواصلة حضور معظم دروسها      

يتوقفون عن متابعة مقرراهتم الدراسية أو حيّولون إىل كليات خارج مدى الصواريخ يتعيَّن             
عليهم أن يتحملوا آثارا مالية كبرية إزاء كلية سابري اليت تعتمد جزئياً يف متويل أعماهلا على                

  .)١٠٣٥(الطالب املصروفات اليت يدفعها
 ٢٦ت مماثلـة خـالل مقابلـة هاتفيـة أجريـت يف             ومت احلصول على بيانا     -١٦٦٨
وقد ذكـر أن  .  مع آفيه كادوش، املدير احمللي لكيبوتس نريام وغيفيم      ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

األسر ذات األطفال الصغار كانت بصورة متزايدة تترك منازهلا يف الكيبوتس لكي تنتقـل              
  .النظام التعليمي يف الكيبوتسإىل أماكن أكثر أمناً وأن هذا زاد باستمرار من صعوبة إدارة 

، ذكرت داليا يوسف من مركـز    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢وخالل مقابلة هاتفية يف       -١٦٦٩
  :التعايف يف سديروت ما يلي

كما أن األمر يؤثر على     . األطفال ليس لديهم حياة منتظمة يف مكان آمن          
بة هلـم   واملدارس ليست أماكن آمنة بالنس    . قدرهتم من حيث تعليمهم وتربيتهم    

ومثـة عنـف    . والتوتر يؤثر على سلوكهم وعلى استجاباهتم     . بيوهتم أيضاً  وال
متزايد يف تصرفات األطفال باملدارس، كما أن هناك قدراً كبرياً مـن التـوتر              

ومن الصعب أن يتواجد املرء فترة طويلة يف مثل هذه األحوال دون            . يسود اجلو 
ه على األطفال يف غزة فليس لديهم       ومن الطبيعي أن ينطبق األمر نفس     . أن يتأثر 

  .فرصة لكي حييوا حياة طبيعية

  األثر على احلياة االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمعات احمللية  -٦  
يف املقابالت اليت أجرهتا البعثة، كان واضحاً أن األثر على اجملتمعات احمللية اليت               -١٦٧٠

ن الصواريخ وقذائف اهلاون، جاء خمتلفاً      خضعت يف اآلونة األخرية فقط إىل ما جنم عن نريا         
عنه يف حالة الذين كانوا يعيشون يف ظل هذه األحوال على مدار الـسنوات اخلمـس إىل                 

  .املاضية الثمان

__________ 

 ٢٨؛ ومـرياف موشـيه،      ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٢٥مقابالت هاتفية مع أوفري شينار وجويل شايتني،         ) ١٠٣٤(
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨مقابلة هاتفية مع مرياف موشيه،  ) ١٠٣٥(
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ويف بلدات مثل أشدود ويافنيه وبئر سبع، اليت تعّرضت هلجمـات الـصواريخ               -١٦٧١
 لبعض سكاهنا الـذي     ألول مرة خالل العمليات العسكرية يف غزة، حدث تشريد مؤقت         

ويف هذه البلدات،   . اختاروا التحرك مشاالً بعيداً عن نطاق النريان على مدار فترة العمليات          
  .تعّرضت احلياة االقتصادية واالجتماعية جملتمعاهتا احمللية إىل تعطيل لفترة قصرية

ويف البلدات األقرب إىل حدود غزة مثل سديروت، مل ينجم عما تعّرضت لـه                -١٦٧٢
. ؤخراً من نريان الصواريخ سوى أن اشتدت حالة خروج مجاعي بدأ يف السنوات املاضية             م

  : ويف مقابلة مع البعثة، قال إيلي مويال عمدة سديروت السابق
 يف املائة من السكان الذين يعيشون يف سديروت غادروهـا           ١٥أكثر من     

وكـان  . تقالوانتقلوا منها بصورة دائمة وكان معظمهم من القادرين على االن         
يعين ذلك إهناء الكثري من األنشطة التجارية إذ أن ما يقرب من نصف األعمال              

 أغلقت أبواهبا، كما كان يعين أن       ٢٠٠١التجارية اليت كانت موجودة يف عام       
البلدية كانت ختسر قاعدهتا الضريبية مما زاد من صعوبة تقدمي اخلدمات املفترض            

  .ألطفال وغري ذلك من اخلدمات التعليميةفينا أن نقدمها وهذا يشمل رياض ا
أما ستيوارت جانولني فتكلم باسم مؤسسة األمل من أجل سديروت، وهـي              -١٦٧٣

منظمة غري رحبية تساعد من الناحية املالية والعملية، الذين أصيبوا من جرَّاء نريان الصواريخ              
ـ / متـوز ٨والعائالت اليت فقدت فرداً منها، وقد ذكر للبعثة يف        أن املنظمـة  ٢٠٠٩ه يولي

 ٣ ٠٠٠ أسرة من بني اُألسر البـالغ عـددها          ١٣٣ فرداً من    ٥٧٦وحدها كانت تساعد    
  .أسرة كانت تعيش على إعانة الرفاه االجتماعي يف سديروت

كما تضررت بصورة خاصة الكيبوتسات احمليطـة بـسديروت ألن الـسواح              -١٦٧٤
.  كفّوا عن القـدوم لإلقامـة فيهـا        القادمني من اخلارج ومن األحناء األخرى يف إسرائيل       

، أن أسعار املنازل يف سديروت      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩وذكرت ييال رانان، لدى مقابلتها يف       
 يف املائة، كما أن سكان سديروت والكيبوتسات احمليطة علقوا علـى            ٥٠اخنفضت بنسبة   

اقع حتـت   االخنفاض الذي طرأ على ُسبل معيشتهم على أساس أهنا حياة يف جمتمع حملي و             
  .طائلة نريان الصواريخ واهلاون

  قرى البدو العربية الفلسطينية املهّمشة يف النقب  -٧  
القرى املهمشة يف النقب هي قرى البدو من العرب الفلسطينيني اليت ال تعترف               -١٦٧٥

واسطة السلطات اإلسـرائيلية،    ـدم ب ـ، وكانت خاضعة إلجراءات اهل    )١٠٣٦(هبا إسرائيل 

__________ 

ية على الفلسطينيني اإلسـرائيليني يف املنطقـة،         فرضت إسرائيل إدارة عسكر    ١٩٦٦ و ١٩٤٨بني عامي    ) ١٠٣٦(
واعتربت مضارب البدو بأثر رجعي مواقـع غـري         . "أرض الدولة " يف املائة من النقب أهنا       ٨٥واعتربت  

قانونية ومن مث أصبحوا، مع استثناءات قليلة، غري معترف هبم طبقاً ملعايري التخطيط اإلسرائيلية مما جعـل                 
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عامل على أي خرائط جتارية وليس من حقها احلصول علـى اخلـدمات             كما ال تظهر هلا م    
وطبقاً ملدير اجمللس   . البلدية مثل ربطها بشبكة الكهرباء أو توصيالت املياه أو مجع القمامة          

، فإن ما   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠اإلقليمي للقرى املهمشة، عطوة أبو فريح، يف مقابلة بتاريخ          
  . من تالميذ املدارس١٧ ٠٠٠ هذه القرى مبا يف ذلك  نسمة يعيشون يف٩٠ ٠٠٠يقرب من 
وطبقاً للمنظمة اإلسرائيلية لألطباء املناصرين حلقوق اإلنسان، فإن هذه القـرى             -١٦٧٦

تقع ضمن نطاق نريان الصواريخ دون أن يكون فيها نظام لإلنذار املبكـر أو مالجـئ مت                 
ه مدير اجمللس اإلقليمي للقـرى      وبقدر ما أكد  . )١٠٣٧(بناؤها حلماية السكان املقيمني هناك    

املهمشة، عطوة أبو فريح، أفيدت البعثة بأن معظم اهلياكل يف القرى مصنوعة من الصفيح              
مبا يف ذلك مجيع املدارس، كما ال تضم أي من هذه القرى املهمشة مالجئ تقي من نريان                 

شة ما كـان    وأوضح أيضاً أنه ليس من بني هذه القرى املهم        . قذائف اهلاون  الصواريخ أو 
. مزوَّداً بنظام لإلنذار املبكر برغم من أن سبعا من القرى املعترف هبا تضم هـذا النظـام                

والقرى املهمشة املعترف هبا، سواء القريبة من القرى املعترف هبا وذات نظـام لإلنـذار               
ذكر أن  إال أنه   . القريبة من البلدات اإلسرائيلية اليهودية، ميكنها مساع اإلنذارات        املبكر، أو 

وأضاف مدير اجمللس اإلقليمي    . يفيد إالّ قليالً إذا مل يكن مثة مالجئ        نظام اإلنذار املبكر ال   
  ."كارثية"أيضاً أنه إذا ما سقط صاروخ يف القرى املهمشة هبا فإن النتائج ستكون 

وبرغم أنه مل يسجَّل يف هذه اجملتمعات احملليـة وقـوع خـسائر يف األرواح                 -١٦٧٧
إالّ أن املنظمة اإلسرائيلية لألطباء املناصرين حلقوق اإلنسان أكدت أن عـدداً            إصابات،   أو

  .من سكان هذه القرى أحيلوا إىل العالج النفسي يف أعقاب ضربات الصواريخ وقذائف اهلاون

  البلدات والقرى الفلسطينية املعترف هبا يف جنويب إسرائيل  -٨  
ى اليت يغلب على سـكناها املواطنـون        بينما تتمتع باالعتراف البلدات والقر      -١٦٧٨

ومن مثّ يكون من حقها احلصول على اخلدمات البلديـة مثـل            (الفلسطينيون يف إسرائيل    
، إالّ أهنا ما برحت تفتقر إىل املالجئ العامة اليت يـشيع وجودهـا يف البلـدات               )الكهرباء

  .والقرى اليت يغلب على سكناها مواطنو إسرائيل اليهود
 ٤٥ ٠٠٠ كيلومتراً من غزة ويبلغ عدد سـكاهنا         ٢٤ة راحات على مسافة     وتقع قري   -١٦٧٩
 كانون  ٣٠ويف  . وهي ال تضم أي مالجئ عامة، وقلة من منازهلا تضم غرفاً مؤّمنة           . نسمة
وذكـرت  .  انفجر صاروخ على مسافة نصف ميل تقريباً من راحـات        ٢٠٠٩يناير  /الثاين

__________ 

أي (صادرة لتدخل ضمن اخلطط اإلقليمية يف إطار معايري الوكالة اليهوديـة؛            األراضي خاضعة للهدم وامل   
  )."الرعايا اليهود"بصورة حصرية لصاحل 

يوليـه  / متـوز  ٨مقابلة هاتفية مع وسيم عباس، املنظمة اإلسرائيلية لألطباء املناصرين حلقوق اإلنـسان،              ) ١٠٣٧(
 ٤ MSNBC.com،  " يفتقرون إىل امللجـأ    العرب اإلسرائيليون على خط النار يف غزة      "، انظر أيضاً    ٢٠٠٩

  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
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 أهنا كانت تنفِّذ محلة إعالم باللغة العربية        حكومة إسرائيل، يف تقرير لوكالة أسوشيتد برس،      
لكن طبقاً ملا يفيد به السكان فإن هذه احلملة كانـت ذات قيمـة              . يف اإلذاعة والصحف  

  .)١٠٣٨(حمدودة يف غياب توافر املالجئ العامة
اجلوانب : العملية يف غزة  " يف تقريرها الصادر مؤخرا      ذكرت حكومة إسرائيل  و  -١٦٨٠

  : ما يلي،"والقانونيةالوقائعية 
اختذت السلطات اإلسرائيلية عدداً متنوعاً من التدابري حلمايـة مواطنيهـا             

وتقليل اخلطر على املدنيني، مع إيالء اهتمام خاص للمرافـق احلـساسة مثـل      
وهذه اجلهود مشلت إنشاء املالجئ العامـة       . املؤسسات التعليمية واملستشفيات  

ية السكان املعرَّضـني للخطـر      وحتصينات املؤسسات احلكومية فضالً عن توع     
  .)١٠٣٩(بشأن كيفية التصرف يف أوقات الطوارئ

ويساور البعثة القلق بشأن التمييز يف املعاملة بني املواطنني اليهود والفلسطينيني             -١٦٨١
من جانب حكومة إسرائيل فيما يتعلق بتركيب ُنظم اإلنذار املبكر وهتيئة املالجئ العامـة              

وهذا أمر ملحوظ بالذات يف حالـة       . مواطنيها اليهود والفلسطينيني  واملدارس احملصَّنة بني    
القرى املهمَّشة اليت يقع بعضها ضمن املنطقة املعرَّضة بـصورة متزايـدة حاليـاً لـنريان                

  .الصواريخ فيما ال ميلكون أي ُسبل للحماية من هجمات الصواريخ واهلاون

  التحليل القانوين واالستنتاجات  -طاء   
انظـر  (د البعثة على ضرورة التزام سلطات غزة باحترام القانون الـدويل            تشدِّ  -١٦٨٢

، وترى أن هذا يتطلب منع انتهاكات القانون الدويل اليت حتدث ضمن            )الفصل الرابع أعاله  
املنطقة الواقعة حتت سلطتها احلكوميـة حبكـم األمـر الواقـع وتقـدمي مرتكبيهـا إىل                

وترى البعثة أن قواعد القـانون الـدويل        . ملساءلة ويرد أدناه مناقشة قضية ا     )١٠٤٠(احملاكمة
  .اإلنساين املشار إليها أدناه هلا صلة بتحليل احلالة السابق وصفها أعاله

إن القانون الدويل يرتب واجباً على األطراف الضالعة يف األعمـال العدائيـة               -١٦٨٣
 الدويل العريف وهو    وهذا الواجب يشكِّل جزءاً من القانون     . يقضي حبماية واحترام املدنيني   

__________ 

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٤ MSNBC.com، "العرب اإلسرائيليون على خط النار يف غزة يفتقرون إىل امللجأ" ) ١٠٣٨(
  .٤٢، الفقرة ... العملية يف غزة ) ١٠٣٩(
 حمكمة التحكـيم إىل أنـه        الذي خلصت فيه   "مصهر تريل "تسترعي البعثة االنتباه إىل التحكيم يف قضية         ) ١٠٤٠(

فليس من حق أي دولة أن تستخدم أو تسمح باسـتخدام أراضـيها             ...  مبوجب مبادئ القانون الدويل   "
 بالنـسبة إىل األرض أو املمتلكـات أو        ]باألخبرة املتـصاعدة  [بطريقة يكون من شأهنا أن تسبب أضراراً        

؛ "لضرر من خالل قرائن واضحة ومقنعـة     دما ينجم عن ذلك نتائج خطرية ويثبت ا       األفراد ذوي الصلة عن   
  .١٩٠٥، التقارير الدولية لقضاء التحكيم ٣) ١٩٤١-١٩٣٨(املصهر التحكيم يف قضية 
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.  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٢٧ من املادة    ١مدوَّن يف منت قانون املعاهدات من خالل الفقرة         
 من الربوتوكـول اإلضـايف      ٤٨وفضالً عن ذلك يتحمَّل احملاربون التزاماً، مبوجب املادة         

اض العـسكرية   األول، يقضي بالتمييز بني املدنيني واملقاتلني وبني األغراض املدنية واألغر         
من الربوتوكول اإلضايف األول    ) ٤(٥١كما أن املادة    . خالل االضطالع باألعمال العدائية   

مـن الربوتوكـول    ) ٦(٥١حتظر صراحة شّن اهلجمات العشوائية، فضالً عن أن املـادة           
  . اإلضايف األول حتظر بشكل صارم شّن أي هجمات انتقامية ضد املدنيني

ارتكاب أعمال  "من الربوتوكول اإلضايف األول حتظر      ) ٢(٥١كذلك فإن املادة      -١٦٨٤
 صـفوف  هدفها األساسي هو نشر الُرعب بـني         كانما  إذا   أو التهديد بارتكاهبا     ،العنف

. من الربوتوكول اإلضايف الثاين تـضم حظـراً ممـاثالً         ) ٢(١٣واملادة  . "السكان املدنيني 
حظر أعمال اإلرهاب بوصفها انتهاكاً     من الربوتوكول اإلضايف الثاين فت    ) د)(٢(٤املادة   أما
القاعدة وتعد  . )١٠٤١( للمعاملة اإلنسانية مبوجب الربوتوكول اإلضايف     "للضمانات األساسية "

 .)١٠٤٢(نفسها إحدى قواعد القانون العريف يف الرتاعـات الدوليـة وغـري الدوليـة املـسلَّحة               
 اليت نظرت فيها احملكمة     وجِّهت االهتامات بشأن جرمية من هذا القبيل يف لوائح االهتام          وقد

  . اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اخلاصة لسرياليون على السواء
، يف قضية املدعي العام     ١ويف احملكمة اخلاصة لسرياليون، ارتأت دائرة احملاكمة          -١٦٨٥

  :ضد سيساي وآخرين، أن عناصر اجلُرم املرتكب املذكور أعاله كانت على الوجه التايل
  ارتكاب أعمال العنف أو التهديدات بارتكاهبا؛ '١'
أن املتهمني عمدوا عن قصد إىل جعل السكان املدنيني أو األفـراد املـدنيني               '٢'

الذين ال يشاركون مباشرة يف األعمال العسكرية أهدافاً لتلك األعمال مـن            
  العنف أو للتهديد بارتكاب تلك األعمال؛ 

رتكاهبا بقصد حمدَّد هو نشر الرعب بني       أعمال العنف أو هتديدات بالعنف مت ا       '٣'
  .)١٠٤٣(صفوف السكان املدنيني

أما دائرة االستئناف للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة يف قـضية      -١٦٨٦
  :املدعي العام ضد غاليتش فقد خلصت إىل ما يلي

__________ 

مجيع تدابري الترويع   " من اتفاقية جنيف الرابعة اليت حظرت        ٣٣هذا احلظر جاء، بدوره، مستنداً إىل املادة         ) ١٠٤١(
  ."مأو اإلرهاب حبق األشخاص املشمولني باحلماية أو ضده

  .٢، القاعدة ١دراسة عن القانون اإلنساين الدويل، جلنة الصليب األمحر الدولية، اجمللد  ) ١٠٤٢(
املدعي العام ضـد    ، انظر أيضاً    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢، حكم احملكمة،    املدعي العام ضد سيساي وآخرين     ) ١٠٤٣(

ين تـشر  ٣٠ وحكم االستئناف، ١٣٣ والفقرة  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣، حكم احملكمة،    غاليتش
 بدالً  "القصد األساسي " تستخدم عبارة    غاليتشواألحكام يف قضية    . ١٤٤والفقرة  . ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

  ."الغرض احملدَّد"من عبارة 
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إن ارتكاب أعمال العنف أو التهديدات بارتكاب أعمـال العنـف مبـا                
ة اإلرهاب أمر ال يقتصر مع ذلك على اهلجمات املباشرة اليت ُتَشن            يشكِّل جرمي 

ضد املدنيني أو على التهديدات املوجَّهة إليهم، ولكنها قد تشمل شّن اهلجمات            
وميكن أن يتباين طابع أعمـال      . املتناسبة أو التهديدات بشنها    غري العشوائية أو 

املدنيني؛ حيث الفيـصل يف     التهديدات بالعنف املوجَّهة ضد السكان       العنف أو 
هو أن ارتكاب أعمال العنف أو التهديدات بارتكاهبا بقـصد          [...] هذا الشأن   

  .)١٠٤٤(حمدَّد يتمثَّل يف نشر الُرعب بني السكان املدنيني

  االستنتاجات  -ياء   
ليس من مربر يف القانون الدويل يسّوغ إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون، الـيت          -١٦٨٧

ا صوب أهداف عسكرية حمدَّدة، إىل املناطق اليت يتواجد فيهـا الـسكان             ميكن توجيهه  ال
وقد حدث بالفعل أن اجلماعات الفلسطينية املسلَّحة، ومن بينها محاس، أعربـت         . املدنيون

واّدعت كتائب القّسام، علـى موقعهـا   . عالنية عن عزمها استهداف املدنيني اإلسرائيليني 
رد من املدنيني اإلسرائيليني الذين لقوا مصرعهم مـن         الشبكي، املسؤولية عن وفيات كل ف     

  .)١٠٤٥(جّراء نريان الصواريخ خالل العملية يف غزة
وترى البعثة من واقع احلقائق اليت تأكدت منـها أن اجلماعـات الفلـسطينية                -١٦٨٨

وبرغم أن كتائب القـّسام واجلماعـات       . املسلَّحة مل تقم بواجبها حبماية واحترام املدنيني      
حة األخرى يف غزة اّدعت مؤخراً أهنا مل تكن لتقصد اإلضرار باملدنيني، فحقيقة أهنـا               املسلَّ

تواصل إطالق الصواريخ على املناطق املأهولة بالسكان دون أي أهداف عسكرية حمـدَّدة،             
. فضالً عن أهنا مدركة للعواقب بالنسبة للمدنيني، إمنا توضِّح توافر نية الستهداف املدنيني            

ذلك فإن إطالق صواريخ وقذائف هاون غري موجَّهة إمنا ينتهك املبدأ األساسي            وفضالً عن   
وحيثما ال يتوافر هدف    . أي هجوم ال بد وأن مييِّز بني األهداف العسكرية واملدنية         : للتمييز

عسكري مقصود ويتم إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون على املناطق املدنية فـإن ذلـك              
  .ى السكان املدنينييشكِّل اعتداًء متعمداً عل

__________ 

أيَّدت  وقد. ١٠٢، الفقرة   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠، حكم االستئناف،    املدعي العام ضد غاليتش    ) ١٠٤٤(
، املدعي العام ضد فوفانـا وآخـرين      ة لسرياليون يف قضية     هذا املوقف دائرة االستئناف يف احملكمة اخلاص      

  .٣٥١، الفقرة ٢٠٠٨مايو / أيار٢٨حكم االستئناف، 
)١٠٤٥ ( http://www.alqassam.ps/arabic/statments1.php?id=4066 ،

http://www.alqassam.ps/arabic/statments1.php?id=4088 ،
http://www.alqassam.ps/arabic/statments1.php?id=4098    ًاجلنوب حتت الـنريان؛ مقتـل      " انظر أيضا

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩ وكالة واي نت لألنباء، "ن اإلسرائيلينياثنني م
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ويف ضوء العجز الظاهر من جانب اجلماعات الفلسطينية املسلَّحة عن تـسديد              -١٦٨٩
الصواريخ وقذائف اهلاون حنو أهداف حمدَّدة، فضالً عن أن اهلجمات سبَّبت قدراً صـغرياً              
للغاية من الضرر لألصول العسكرية اإلسرائيلية، جيوز القول إن من األهـداف األساسـية          

 وهو أمر حمظـور مبوجـب القـانون         -ذه اهلجمات املتواصلة ما يتمثَّل يف نشر الُرعب         هل
  . بني صفوف السكان املدنيني يف جنويب إسرائيل-اإلنساين الدويل 

ويؤيد هذا الرأي البيانات العلنية الصادرة عن اجلماعات املسلحة، ومن ذلـك              -١٦٩٠
 ففي أعقاب غارة إسـرائيلية    . ٢٠٠٨نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ٥مثالً البيان الذي أصدرته محاس يف       

 ذكر ناطق باسـم     )١٠٤٧( وأدت إىل وفاة مخسة من متشددي محاس       )١٠٤٦(ُشنت على غزة  
فال سبيل إىل   ...  أوا هذا التوتُّر ويتعيَّن عليهم أن يدفعوا مثناً غالياً        إن اإلسرائيليني بد  "محاس  

وكما أشري إليه   . )١٠٤٨("ق يف خمادعهم  أن يتركوننا غارقني يف الدماء بينما ينعمون بنوم عمي        
  .يف الفصل السادس عشر، ال ميكن شّن هجمات انتقامية ضد سكان مدنيني

ومن واقع احلقائق املتاحة، ترى البعثة أن هجمات الصواريخ واهلاون اليت شـّنتها           -١٦٩١
جبنـويب  اجلماعات املسلحة الفلسطينية يف غزة سبَّبت الرعب يف اجملتمعات احمللية املتـضررة             

وفضالً عن ذلك، ترى البعثة أن قذائف اهلاون والـصواريخ          . إسرائيل بل ويف إسرائيل ككل    
وهذا يوضح ارتكاب اعتـداء     . كانت غري خاضعة للسيطرة وبالتايل ال ميكن السيطرة عليها        

عشوائي على السكان املدنيني جبنويب إسرائيل، وتلك جرمية حرب وقد تصل إىل مـستوى              
وقد سّببت هذه اهلجمات خسائر يف األرواح وأضراراً جسدية وعقلية          . انيةجرائم ضد اإلنس  

للمدنيني وتلفاً للمنازل اخلاصة واملباين الدينية واملمتلكات، كما أهنا أّدت إىل تآكل احليـاة              
  .االقتصادية والثقافية للمجتمعات املتضررة

 املعلومات  قمع املعارضة يف إسرائيل واحلق يف احلصول على         -خامس وعشرون 
  ومعاملة املدافعني عن حقوق اإلنسان

يف سياق التحقيقات اليت أجرهتا البعثة، مبا يف ذلك ما مت يف االجتماعات ومـا                 -١٦٩٢
ورد يف التقارير املقّدمة والشهادات العلنية، تلقت البعثة اّدعاءات بأن الدوائر اليت نقـدت              

العـسكرية ومـا بعـدها يف كـانون         اإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل خالل العمليـات        
__________ 

أعلنت القوات اإلسرائيلية أن التوغّل كان يستهدف تدمري نفق اعتقدوا أنه كان يتم حفـره مـن أجـل        ) ١٠٤٦(
  .اختطاف اجلنود اإلسرائيليني

يلية علـى منـّصات     لقي متشدد مصرعه يف القتال بينما قُتل أربعة آخرون يف أعقاب غارة جوية إسـرائ               ) ١٠٤٧(
  . من صواريخ القّسام إىل داخل إسرائيل يف أعقاب التوغُّل اإلسرائيلي٣٠إطالق الصواريخ بعد إطالق 

 ٦،  التـاميز ،  "مصرع ستة يف هجوم إسرائيلي على نفق حفرته محاس حتت احلدود الختطاف جنـدي             " ) ١٠٤٨(
  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
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 من داخل إسرائيل، خضعت حملاوالت      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  - ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
قمع أو إىل قمع فعلي، وأن حقوق حرية االجتماع والتعبري لألفراد واجلماعات تعّرضـت              

ويف هذا الصدد، أثريت شواغل بشأن احليلولة بني وصـول وسـائل اإلعـالم              . لالنتهاك
  .مراقيب حقوق اإلنسان وبني الوصول إىل غزة قبل العمليات العسكرية وخالهلا وما بعدهاو

وقد أجرت البعثة مقابالت هاتفية مع أفراد شـاركوا يف االحتجاجـات، أو               -١٦٩٣
وقـد  . عملوا مع املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان داخل إسرائيل           

لومات البديلة يف جلسات االستماع العامة املعقودة يف جنيف         ظهر شري هيفري من مركز املع     
.  من أجل احلديث حتديداً عن مسألة قمع املعارضة داخل إسرائيل          ٢٠٠٩يوليه  /متوز ٦يف  
ُنوِقشت هذه املسألة يف االجتماعات جنباً إىل جنب مع ما عرضته منظمات حقـوق               كما

  .اإلنسان والصحفيون وغريهم من األفراد ذوي الصلة
على أن البعثة مل تستطع إجراء حتقيقات ميدانية بسبب قرار حكومة إسـرائيل               -١٦٩٤

وعلى ذلك مل يكن ممكناً احلصول على آراء الشرطة وغريها مـن            . عدم التعاون مع البعثة   
وقد أخذت البعثة هذا اجلانـب يف       . سلطات الدولة الضالعة يف بعض احلوادث اليت وقعت       

  .معلومات املتاحةاالعتبار لدى تقييمها لل
كما وجَّهت البعثة أسئلة إىل حكومة إسرائيل فيما يتعلق باملواطنني اإلسرائيليني             -١٦٩٥

الذين جرى اعتقاهلم خالل املظاهرات اليت ُنظّمت أثناء العمليات العـسكرية يف غـزة أو               
  .نتيجة هلا، ولكن البعثة مل تتلق رّداً على أسئلتها

املسائل ) أ: (ة جماالت تستأهل إجراء املزيد من الفحص      وقد حّددت البعثة مخس     -١٦٩٦
االستجابات القضائية إزاء هـذه  ) ب(النامجة عن االحتجاجات اليت ثارت داخل إسرائيل؛  

؛ )الـشاباك (استجواب الناشطني السياسيني بواسطة دوائر األمن العـام         ) ج(اإلجراءات؛  
ُسبل وصـول   ) ه(خل إسرائيل؛   حرية االجتماع ومعاملة منظمات حقوق اإلنسان دا       )د(

  .وسائل اإلعالم ومراقيب حقوق اإلنسان إىل غزة قبل العمليات العسكرية وخالهلا وبعدها

  االحتجاجات داخل إسرائيل  -ألف   

  حملة عامة  -١  
فيما أّيدت غالبية املواطنني اليهود يف إسرائيل اإلجراءات العـسكرية الـيت مت               -١٦٩٧

 بـصورة  -ظّمت مظاهرات واحتجاجات ليلية عرب إسـرائيل  ، فقد نُ )١٠٤٩(اختاذها يف غزة  
__________ 

، "ليني يؤيدون إجراءات جيش الدفاع اإلسرائيلي يف غـزة        توضح استطالعات الرأي أن معظم اإلسرائي     " ) ١٠٤٩(
جيفلون إزاء اهلجمات على غـزة فيمـا        العرب اإلسرائيليون   "؛  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٥،  هآرتس

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٠، نيويورك تاميز، "يتوتر والؤهم لبلدهم
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وكما ميكن توقعه، ُنظّمت احتجاجات     .  ضد العمليات العسكرية   -يومية يف بعض املناطق     
أصغر حجماً يف أيام األسبوع بينما ُنظّمت احتجاجات أكرب حجماً يف عطـالت هنايـة               

قرى عرب إسرائيل وكـان     ووقعت هذه االحتجاجات يف العديد من البلدات وال       . األسبوع
 وهـي أكـرب مظـاهرة       )١٠٥٠( نسمة يف سخنني   ١٥٠ ٠٠٠املظاهرة اليت ضمت    : أمهها

 ١٠٠ ٠٠٠؛ واالحتجاج القوي الـذي ضـم        ١٩٤٨للفلسطينيني اإلسرائيليني منذ عام     
 نـسمة يف النقـب      ١٥ ٠٠٠، ومظاهرة ضـمت     )١٠٥١("املثلث"ة الغربية يف    باقيف  نسمة  

أبيب واحتجاجات حبجـم مماثـل يف         فرد يف تل   ١٠ ٠٠٠إضافة إىل احتجاج ألكثر من      
وشوهدت مظاهرات احتجاجية أيضاً يف احملليات اجلنوبية مبا يف ذلك بئـر الـسبع              . حيفا

ومل يقتصر أمر االحتجاجات اليومية على البلدات والقرى املأهولة أساسـاً           . )١٠٥٢(وعرارة
  . وتل أبيب)١٠٥٣(حيفاباملواطنني الفلسطينيني يف إسرائيل ولكن امتدت أيضاً إىل 

وطبقاً ملعلومات تلقتها البعثة، فإن االحتجاجات اليت نظمت ضـد العمليـات              -١٦٩٨
العسكرية اإلسرائيلية يف غزة شهدها يف جمموعها الفلسطينيون اإلسرائيليون حـىت عنـدما        

ويف تل أبيب أفيد بأن اإلسـرائيليني       . ضمت هذه االحتجاجات يف العادة إسرائيليني يهوداً      
 يف املائة من املشاركني يف مظاهرات هنايـة األسـبوع           ٤٠ إىل   ٣٠يهود شكّلوا ما بني     ال

وأحيطت البعثة علماً بتقارير تفيد بأنه يف املناطق اليت يغلـب علـى             . )١٠٥٤(األكرب حجماً 
سكناها اإلسرائيليون اليهود، مثل تل أبيب وبئر السبع، ُنظّمت أحياناً احتجاجات مضادة            

وفيما شهد األمر تراشقاً لفظياً بني جممـوعيت احملـتجني إالّ أن            . تلقائيةأو ُشكِّلت بصورة    
  .العنف البدين كان نادراً

  سلوك الشرطة  -٢  
طبقاً للمعلومات اليت تلقتها البعثة، ففي مناطق مشايل إسرائيل اليت يغلب علـى               -١٦٩٩

، )ة وباقة الغربيـة   ومنها مثالً سخنني والناصر   (سكناها املواطنون الفلسطينيون يف إسرائيل      
وبدا األمر  . تدخل الشرطة البلدة املعنية خالل االحتجاجات ولكن بقيت عند مشارفها          مل

__________ 

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣، ، اجلزيرة"احتجاجات يف طول العامل وعرضه تدين إسرائيل" ) ١٠٥٠(
 هي بؤرة تركيز للبلدات والقرى اليت يعيش فيها الفلـسطينيون           "املثلث"املنطقة املعروفة بصورة عامة بأهنا       ) ١٠٥١(

ومن اجلو تبدو البلدات والقـرى  . اإلسرائيليون وهي تتاخم اخلط األخضر وتقع يف سهل شارون الشرقي         
  .السموكأهنا تشكِّل مثلثاً ومن مث جييء هذا ا

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠؛ عطوة أبو فريح، ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٤مقابالت هاتفية مع ليا شاكديل،  ) ١٠٥٢(
 وجـد املكتـب   ٢٠٠٣ويف عـام  . ومما له داللة، أن حيفا تضم عدداً كبرياً من فلـسطينيي إسـرائيل       ) ١٠٥٣(

: يني؛ انظـر   يف املائة من سكان حيفا كـانوا إسـرائيليني فلـسطين           ٩اإلسرائيلي املركزي لإلحصاء أن     
www.cbs.gov.il/statistical/arab_pop03e.pdf.  

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤مقابلة هاتفية مع حجاي مطر،  ) ١٠٥٤(
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على أساس رأي متفق عليـه       )١٠٥٥(وكأن هذا القرار مت اختاذه بالتنسيق مع سلطات البلدة        
  .بأن االحتجاجات تكون أكثر انضباطاً إذا ما بقيت الشرطة بعيداً عن األنظار

ن يف تل أبيب وحيفا، حرصت الشرطة على أن يكون وجودها ظاهراً أمام             ولك  -١٧٠٠
كان تـدخُّل الـشرطة     ) انظر أدناه (ومع استثناءات قليلة    . )١٠٥٦(عيون املتظاهرين احملتجني  

حمدوداً؛ ففي حيفا شهدت املظاهرات األصغر عدداًً كبرياً من ضباط الشرطة بقـدر مـا               
 ات التصوير اليت استخدمتها الـشرطة لتـسجيل       كما أن عدد كامري   . ضمت متظاهرين حمتجني  

 كذلك فقد سّدت الشرطة الشوارع احمليطة باملظـاهرات       . )١٠٥٧(االحتجاج جنم عنها أثر ختويفي    
يف كلتا املدينتني وأّدى ذلك إىل أن اقتصرت االحتجاجات على مناطق مهجورة قريبـة؛              

 وفيما أتيحـت    .)١٠٥٨("سناا وكأننا نتظاهر ألنف   أن األمر بد  "والحظ واحد من املتظاهرين     
أن األمر شـهد  حرية الوصول أمام وسائل اإلعالم، فقد مت استرعاء اهتمام البعثة إىل حقيقة          
  .تغطية حمدودة للغاية لالحتجاجات من جانب وسائل اإلعالم الدولية أو اإلسرائيلية

وعلى صعيد اجلنوب، ففي البلدات اليت يسكنها اإلسـرائيليون الفلـسطينيون،        -١٧٠١
جّسدت إجراءات الشرطة ما مت اختاذه أيضاً يف الشمال مبعىن أن بقيت عند مشارف البلدة               

ومع ذلك فقد وردت تقارير تفيد بصعوبات ملموسة        . فيما تواصلت االحتجاجات داخلها   
واجهت املتظاهرين احملتجني من حيث احلصول على التـصاريح حـىت عنـدما كانـت               

ج املنطقة العسكرية أو تضمها عملياً املنـاطق احمليطـة   املظاهرات ُتنظم يف مناطق تقع خار    
وهذه املعلومات جاءت على خالف التقارير الواردة من تل أبيب وحيفـا حيـث              . بغزة

مسحت الشرطة بصورة عامة بقيام االحتجاجات بصرف النظر عّما إذا كانت التـصاريح             
  .قد مت احلصول عليها

سرائيليون اليهود مثل بئر السبع، حافظـت       ويف مناطق اجلنوب اليت يسكنها اإل       -١٧٠٢
الشرطة على وجود هلا قرب املتظاهرين، وبدا أفرادها أقل تساحماً إزاء االحتجاجات الـيت              
وقعت ضد العمليات العسكرية يف غزة عن زمالئهم ممن كانوا يراقبون االحتجاجـات يف              

ن االحتجـاج يف    وقد ذكر أحد املتظاهرين أن األمر جاء على هـذا النحـو أل            . الشمال

__________ 

؛ ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٢٩، وحسان طباجـة،     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٧مقابالت هاتفية مع عمري خمول،       ) ١٠٥٥(
 ٢٠،  نيويـورك تـاميز   ،  "العرب اإلسرائيليون جيفلون إزاء اهلجمات يف غزة فيما يتوتر والؤهم لبلدهم          "

  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
، حكـيم  ٢٠٠٩يوليـه  / متوز٢٦، سحر عبدو، ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧مقابالت هاتفية مع عمري خمول،      ) ١٠٥٦(

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩بشارة، 
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٦مقابلة هاتفية مع سحر عبدو،  ) ١٠٥٧(
سلّم البعثة بأنه رمبا توافرت شواغل مـشروعة        وُت. ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٢مقابلة هاتفية مع رونني شامري،       ) ١٠٥٨(

من ناحية األمن والنظام العام مما تطلَّب مثل هذه اإلجراءات ولكنها مل تتمكن من مناقشتها مع سلطات                  
  .الشرطة نظراً لرفض إسرائيل التعاون مع البعثة
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اجلنوب كان إحراجاً إلسرائيل اليت تّدعي أن العمليات العسكرية يف غزة استمدت دوافعها             
ومع ذلك ينبغي مالحظة أن األمـر شـهد         . )١٠٥٩(من احلاجة للدفاع عن جنويب إسرائيل     

بالفعل وقائع مظاهرات احتجاج مضادة يف بئر السبع اليت كانت قـد تعّرضـت لـنريان                
  .)١٠٦٠(العمليات يف غزةالصواريخ خالل 

  عمليات اعتقال املتظاهرين احملتجني  -٣  
 ٧١٥طبقاً لإلحصاءات اليت حصل عليها مركز عدالة من الشرطة، فقد مت اعتقـال                -١٧٠٣

.  ممن جرى اعتقاهلم يف القدس     ٢٧٧وهذا العدد مشل    . )١٠٦١(من املتظاهرين داخل إسرائيل   
  .)١٠٦٢(شرقية والقدس الغربيةومن أسف فإن اإلحصاءات ال متيِّز بني القدس ال

وتالحظ البعثة أنه يف ضوء العدد الكبري مـن األفـراد الـذين شـاركوا يف                  -١٧٠٤
ولكن راعها مـع    . املظاهرات، وهي تقّدرهم مبئات اآلالف، مل يعتقل إالّ عدد قليل نسبياً          

 ذلك التقارير اليت أفادت بأنه مل يقع على اإلطالق حاالت اعتقال، فيمـا يبـدو، للـذين    
  .شاركوا يف املظاهرات املضادة اليت قامت لتأييد العمليات العسكرية يف قطاع غزة

 يف  ٣٤وطبقاً إلحصاءات الشرطة اليت حصل عليها مركز عدالة، فـإن نـسبة               -١٧٠٥
ومن بني الذين ُوجِّهت إلـيهم ُتهـم،        . )١٠٦٣(املائة من املعتقلني كانوا دون الثامنة عشرة      

تعكـري  " و "التجمع غري املـشروع   " و "امجة ضباط الشرطة  مه"ُوجِّهت إىل معظمهم هتمة     
 تعـريض " بوفيما الحظ مركز عدالة أنه مت يف حاالت قليلة اهتام املعـتقلني             . )١٠٦٤("النظام العام 

، فقد الحظ مركز امليزان حلقوق اإلنسان يف الناصرة         )١٠٦٥("األرواح للخطر يف طريق عام    
مالية اليت يغلب علـى سـكناها الفلـسطينيون         أن عدداً كبرياً من املعتقلني يف املناطق الش       
  .)١٠٦٦(اإلسرائيليون ُوجِّهت إليهم هذه التهمة

  
__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤مقابلة هاتفية مع حجاي مطر،  ) ١٠٥٩(
  .٢٠٠٩ يونيه/ حزيران٢٨ ومرياف موشيه، ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٤ديل، مقابلتان هاتفيتان مع ليا شك ) ١٠٦٠(
تقييد حرية التعبري من جانب سلطات إنفـاذ القـانون خـالل العمليـات              : االحتجاج حمظور "عدالة،   ) ١٠٦١(

  .٢، الصفحة )"٢٠٠٩تقرير عدالة يف أغسطس " (٢٠٠٩أغسطس /، آب)بالعربية ("العسكرية يف غزة
ومن مث، فلو كانت البعثة قد متكّنت مـن         . ة جزءاً من األراضي الفلسطينية احملتلة     ُتَعد البعثة القدس الشرقي    ) ١٠٦٢(

التمييز بني حاالت القبض يف القدس الشرقية وبني تلك اليت متت يف القدس الغربيـة، لـتم إدراج األوىل                   
  .ضمن إحصاءات املعتقلني يف االحتجاجات اليت حدثت يف الضفة الغربية

  .٦، الصفحة ٢٠٠٩س أغسط/تقرير عدالة يف آب ) ١٠٦٣(
  .املرجع نفسه ) ١٠٦٤(
  .٢املرجع نفسه، الصفحة  ) ١٠٦٥(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩مقابلة هاتفية مع حسان طباجة،  ) ١٠٦٦(
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  العنف البدين ضد احملتّجني  -٤  
تلقَّت البعثة تقارير عديدة بشأن تعّرض احملتجني للضرب على يـد الـشرطة،               -١٧٠٦

، إّمـا   ومشل ذلك حوادث يبدو أهنا جاءت مبثابة رّد فعل غري متناسب من جانب الشرطة             
من خالل تصور أفرادها أن املتظاهرين مل ميتثلوا، أو مل يكن امتثاهلم سريعاً مبا يكفي ألوامر                

كـأن  (يف حوادث أخرى عندما كان املتظاهرون أنفسهم خيالفون القـانون            الشرطة، أو 
  ).يرمجوا الشرطة باحلجارة

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١شارع بن غوريون، حيفا،     
 ُنظِّمت مظاهرة ليلية صامتة على ضوء الشموع        ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١يف    -١٧٠٧

 يف شارع بن غوريون يف حيفا وشهدها عدد من مشاهري املمثلني من الفلـسطينيني اإلسـرائيليني    
 ذكـر   ٢٠٠٩يوليه  /متوز ٢٩ويف مقابلة هاتفية يف     . مبن يف ذلك حنان حلو وصاحل بكري      

من القوات اإلسرائيلية اخلاصـة طلبـوا إىل اجلماعـة أن           السيد بكري أن الشرطة وأفراداً      
بعـد ذلـك    . تتحول عن املكان وهو ما فعلته قبل أن جتلس يف موقع أبعد من الـشارع              

واجهت الشرطة املتظاهرين وقامت بـضرهبم يف أسـفل أجـسامهم فيمـا مت اعتقـال                
الطبيـة  وطبقاً ملا ذكره مركز عدالة، رفضت الشرطة تقـدمي املـساعدة            . )١٠٦٧(بعضهم

أما الذين قُبِض عليهم فقـد اقتيـدوا إىل         . )١٠٦٨(للمتظاهرين املصابني الذين مت احتجازهم    
مركز الشرطة، وأفادوا بأن الشرطة وجَّهت إليهم ألفاظاً نابية وسبَّت نساء عائالهتم بألفاظ             

ويف مركز الشرطة، أجربوا السيد بكري، وهو شخصية معروفة يف احليـاة العامـة              . بذيئة
 دقيقة مواجهاً العلم اإلسرائيلي     ٣٠ائيلية والفلسطينية، أن يقف بغري حراك على مدار         اإلسر

  .)١٠٦٩(بينما كان ضباط الشرطة يلتقطون له صوراً فوتوغرافية وسينمائية

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩السفارة املصرية، تل أبيب،     
يف املنطقة اجملاورة    فرداً   ١٢٠، تظاهر حنو    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩يف    -١٧٠٨

للسفارة املصرية يف تل أبيب، وكانوا حيتجون على ما يتـصورونه مـن تأييـد مـصري              
وقد قامت مظاهرة يف منطقة حمّددة علـى حنـو          . لإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل يف غزة     

أوضحته الشرطة اإلسرائيلية، وعلى أساس ما أوضحه، كما قيـل، أعـضاء القـوات               ما
وطبقاً إلحدى املتظاهرات فما أن بدأت املظاهرة حىت        . )١٠٧٠(خلاصة يف املوقع  اإلسرائيلية ا 

شرع املارة يوّجهون ألفاظاً نابية إىل املتظـاهرين ويلّوحـون بـاألعالم اإلسـرائيلية يف               
__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩مقابلة هاتفية مع صاحل بكري،  ) ١٠٦٧(
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢عدالة، حتديث إخباري،  ) ١٠٦٨(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩مقابلة هاتفية مع صاحل بكري،  ) ١٠٦٩(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٦تفية مع سحر عبدو، مقابلة ها ) ١٠٧٠(
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وقد طلبت الشرطة وكذلك أعضاء القوات اخلاصة من املتظاهرين أن يغـادروا            . وجوههم
 بدأت الشرطة يف ضرب املتظاهرين اآلخرين يف اجلزء         وطبقا لنفس املتظاهرة  . )١٠٧١(املكان

وذكـرت  . )١٠٧٢(األسفل من أجسامهم بالعصي يف إطار جهد واضح لتفريق صـفوفهم          
متظاهرة أخرى أن الشرطة أطلقت سراحها فور أن حتققت من أهنا كانت يهودية بينمـا               

  .)١٠٧٣(قبضت على املتظاهرين من الفلسطينيني اإلسرائيليني

  )التواريخ غري معروفة(الفحم كفر قانا وأم     
خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة نظمت مظاهرات احتجاجيـة يف             -١٧٠٩

.  سواء خالل أيام األسبوع أو يف عطالت هناية األسـبوع          )١٠٧٥( وأم الفحم  )١٠٧٤(كفر قانا 
وطبقاً حلّسان طباجة، وهو حمام يف مركز امليزان حلقوق اإلنسان، فقـد شـهد املوقعـان                

ادث من عنف الشرطة واستخدام الغاز املسيل للدموع رّداً على احلجارة الـيت كـان               حو
وتوافرت تقارير تفيد بأن الشرطة قامت أيضاً بضرب        . يلقيها بعض املتظاهرين األصغر سناً    

وأفاد املقبوض عليهم بأهنم تعّرضوا للضرب سواء يف عربات الـشرطة أو يف             . )١٠٧٦(املارة
  .)١٠٧٧(وا إلهانات عرقية وتعليقات بذيئة حبق النساء من أفراد أسرهممركز الشرطة، كما تعّرض

  سلوكيات أخرى غري الئقة  -٥  
أحيطت البعثة علماً مبا مت من رفض التصريح بقيام املظاهرات أو بذل حماوالت               -١٧١٠

 ١ يف   "الكتلـة احلرجـة   "ملنعها، ومن ذلك مثالً مظاهرة االحتجاج بالدرَّاجات اليت محلت اسم           
 يف تل أبيب، وُمنَعت مـن التحـّرك فيمـا يتجـاوز ميـدان               ٢٠٠٩يناير  /ن الثاين كانو
ويف حادثة أخرى، َمنَعت الشرطة حافلة كان يسافر على متنها املتظـاهرون            . )١٠٧٨(رابني

. )١٠٧٩(من أجل املشاركة يف املظاهرات من الوصول إىل وجهاهتا املقصودة يف تـل أبيـب         

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٦مقابلة هاتفية مع سحر عبدو،  ) ١٠٧١(
ـ  ـ متظ ٦"؛ انظر أيضاً    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٦مقابلة هاتفية مع سحر عبدو،       ) ١٠٧٢( ـ  ـاهرين حيتّج لى ـون ع

ــب   ــل أبي ــيهم يف ت ــَبض عل ــزة وُيق ــرائيل يف غ ــة إس ــى "عملي ــاح عل ــآرتس، مت : ، ه
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1050980.html.  

  .هآرتس، "ون على العملية اإلسرائيلية يف غزة يف تل أبيب متظاهرين حيتّج٦القبض على " ) ١٠٧٣(
  . نسمة تقريبا٢٠ً ٠٠٠بلدة فلسطينية إسرائيلية يف اجلليل يبلغ عدد سكاهنا  ) ١٠٧٤(
  . نسمة٤٥ ٠٠٠ينية إسرائيلية يف إقليم حيفا يبلغ عدد سكاهنا حنو بلدة فلسط ) ١٠٧٥(
وقد قّدم السيد طباجة، يف إطار عمله مع مركز         . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩مقابلة هاتفية مع حسان طباجة،       ) ١٠٧٦(

  .امليزان حلقوق اإلنسان، املساعدة على ترتيب التمثيل القانوين للذين مت القبض عليهم
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ طباجة، مقابلة هاتفية مع حسان ) ١٠٧٧(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤مقابلة هاتفية مع هجاي مطر،  ) ١٠٧٨(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٦مقابلة هاتفية مع سحر عبدو،  ) ١٠٧٩(
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 ١٦ويف  . فلة مع مصادرة رخصته واحتجـاز احلافلـة       عمدت الشرطة إىل ختويف سائق احلا      وقد
، أُوقف قرب عسقالن حافلتان تقـالّن متظـاهرين وترافقـان           ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

شاحنة كانت حتمل إمدادات طبية لغزة ممنوحة من املنظمة اإلسرائيلية لألطباء املناصـرين             
 حيث ُيمَنع ألسباب أمنيـة      حلقوق اإلنسان، كما حيل بينها وبني دخول املنطقة العسكرية        

ومع ذلك، صادرت الشرطة ُرخص الـسائقَني وأبلغتـهما         . التجمُّع ألكثر من أربعة أفراد    
وأفيد . )١٠٨٠(يتبعوها فيما أخذت الرخص إىل تل أبيب حيث ميكن للسائقني استردادها           أن

  .هتمبأن السائقني أُبلغوا أهنم لو تقدموا أي خطوة أبعد من ذلك فسوف يفقدون رخص قياد
ويف حالة مظاهرة ُخطِّط للقيام هبا يف تل أبيب، وضعت الشرطة شـرطاً بأنـه                 -١٧١١

كان من منظميها إالّ أن رفعوا األمـر إىل          ُيسَمح برفع أعالم فلسطينية يف املظاهرة، وما       لن
وأصدرت الشرطة تصرحياً قبـل     . احملكمة على أساس أنه ليس مثة قيد هبذا املعىن يف القانون          

كذلك ُعقدت يف تـل     . )١٠٨١( القضية ونظمت املظاهرة برفع األعالم الفلسطينية      البّت يف 
أبيب مظاهرات أخرى حيث رفع احملتجون األعالم الفلـسطينية دون أي تـدخُّل مـن               

  .)١٠٨٢(الشرطة جانب

  االستجابات القضائية بعد عمليات القبض على املتظاهرين احملتّجني  -باء   

  االحتجاز رهن احملاكمة  -١  
يف شهادة علنية أمام البعثة، سلّط شري هيفري، من مركز املعلومـات البديلـة،                -١٧١٢

الضوء على اجتاه جديد باعث على القلق فيما يتصل باألسلوب املّتبع يف النظام القـانوين               
ويف كثري مـن احلـاالت،      . اإلسرائيلي بالنسبة للتعامل مع حاالت القبض على املتظاهرين       

أمر احملكمة باحتجاز املتظاهر بانتظار اإلدانة أو اإلفراج فيما تقبـل   يطلب املّدعي العام أن ت    
وطبقاً هليفري، فإن االحتجاز رهن احملاكمة مقصور عادة علـى          . احملاكم عادة هذه الطلبات   

املتهمني الذين من املتصور أهنم خطرون ال بالنسبة للذين ُيقَبض عليهم خالل املظـاهرات              
  .)١٠٨٣(احتجاز املتظاهرين على مدار أسابيع وأشهراالحتجاجية، وهذا أّدى إىل 

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٢مقابلة هاتفية مع ران يارون،  ) ١٠٨٠(
رابطـة حقـوق اإلنـسان يف       ( وافنري بنشوك    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٤مقابلتان هاتفيتان مع هجاي مطر،       ) ١٠٨١(

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩، )إسرائيل
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩مقابلة هاتفية مع حكيم بشارة،  ) ١٠٨٢(
، ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٦شهادة شري هيفري، مركز املعلومات البديلة، جلسات االستماع العامة يف جنيف،             ) ١٠٨٣(

  .ييش جفول



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 476 

ـ "وذكر حسن طباجة أن الذين ُيقَبض عليهم غالباً ما يواجهون اهتامات              -١٧١٣  اًُمبالَغ
وعلـى سـبيل املثـال      . )١٠٨٤( حيث خيتار االّدعاء توجيه أخطر الُتهم املمكنة       "يف ِحدَّهتا 

 بتعكري السالم أو بالتواجد يف جتمَّع       فالتظاهر على طريق ما، بدالً من أن ُيوجَّه بشأنه اهتام         
 وهذه هتمة   "تعريض احلياة على طريق عام للخطر     "غري مشروع، يوّجه لألفراد أحياناً هتمة       

عقوبتها عشرون عاماً، وفداحة مثل هذه التهمة تزيد إىل حٍد كبري من فرصـة االحتجـاز    
  .احملاكمة رهن

كمة العليا اإلسـرائيلية، أنـه، يف    قررت احمل٢٠٠٩يناير / كانون الثاين ١٢ويف    -١٧١٤
ضوء العمليات العسكرية اجلارية يف غزة، فلن يكون بوسعها أن تـأمر بـاإلفراج عـن                

وأعقب هذا القرار صدور قرارات مماثلة من جانب احملاكم         . )١٠٨٥(األشخاص بكفالة  بعض
م األدىن درجة حيث ُرفضت االلتماسات اليت طلبت اإلفراج عن األفراد املقبـوض علـيه             

  .)١٠٨٦(يتصل باملظاهرات فيما
ويتضح من واقع اإلحصاءات اليت حصل عليها مركز عدالـة مـن الـشرطة                -١٧١٥

اإلسرائيلية، أنه من بني مجيع املتظاهرين املقبوض عليهم، كان الفلسطينيون اإلسـرائيليون            
 فمن  وعلى سبيل املثال،  . هم احملتجزون بصورة غري متناسبة رهن االعتقال بانتظار احملاكمة        

ويسكنها بـصورة   ( املقبوض عليهم يف منطقة مشال الشرق من إسرائيل          ٦٠ لواقع األفراد ا  
ويف تل أبيب من    . كان اجلميع حمتجزين بانتظار احملاكمة    ) رئيسية الفلسطينيون اإلسرائيليون  

وطبقاً ملركز امليزان حلقـوق     . فرداً مقبوضاً عليهم مل ُيعَتقل أحد بانتظار احملاكمة        ٢٧بني  
اإلنسان يف الناصرة ما زال هناك أفراد يتم احتجازهم رهن احملاكمة يف أعقـاب القـبض                

  .)١٠٨٧(عليهم يف املظاهرات االحتجاجية ضد العمليات العسكرية يف غزة

  شروط الكفالة  -٢  
عندما كان يتم اإلفراج عن األفراد، كانت احملاكم حتّدد أحياناً شروطاً للكفالة              -١٧١٦

قط أن تؤثر على قدرة الفرد على شهود املظاهرات االحتجاجية ولكن           يكن من شأهنا ف    مل
  .أثرت أيضاً، يف حالة الطالب، على حقهم يف التعليم

وقد أفاد ران تزوريف، الذي قُبض عليه يف مظاهرة احتجاجية يف بئر الـسبع                -١٧١٧
 يف مشـايل     بأنه مت اإلفراج عنه بشرط أالّ يغادر قريتـه         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٤يوم  

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩مقابلة هاتفية مع حسان طباجة،  ) ١٠٨٤(
؛ ٠٩-٤٥٩، قـرار احملكمـة العليـا،        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٢،  دولة إسرائيل ضد جمهول اإلسم     ) ١٠٨٥(

  .٣٥، تقرير عدالة، الصفحة ٢٠٠٩آب /أغسطس
  .١٥، الصفحة ٢٠٠٩أغسطس /تقرير عدالة، آب ) ١٠٨٦(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩مقابلة هاتفية مع حسان طباجة،  ) ١٠٨٧(
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ومن مث فلم يقتصر األمر على عدم قدرته على املـشاركة    . إسرائيل لشهرين إىل ثالثة أشهر    
  .)١٠٨٨(يف مظاهرات الحقة بل على أنه مل يستطع أيضاً االنتظام يف دروسه اجلامعية

ومن املتظاهرين الذين مت القبض عليهم يف املظاهرة اليت جرت قرب الـسفارة               -١٧١٨
، كانت طالبـة مـن جامعـة        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩يب يوم   املصرية يف تل أب   

وكجزء من شروط كفالتها، أُبلَغت البعثة بأهنا مل ُيسمح هلا دخول تل أبيب ملدة              . أبيب تل
  .)١٠٨٩(شهر واحد مما أّدى إىل عدم قدرهتا على حضور دروسها

  استجواب دوائر األمن العام للناشطني السياسيني  -جيم   
لعمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة، اسُتّدعي إىل االستجواب أمـام          خالل ا   -١٧١٩

دوائر األمن العام، املعروفة عموماً باسم الشاباك، أعضاء األحـزاب الـسياسية العربيـة              
  .والناشطون يف املنظمات غري احلكومية املختلفة

ـ          -١٧٢٠ تدعتهم وطبقاً ملا ذكره مركز عدالة، فقد ضلّلت الشاباك هـؤالء الـذين اس
لكن َرفَض الدعوة لالستجواب عمري خمـول       .بدعوى أهنم مطلوبون للمجيء حبكم القانون     

مدير منظمة االجتاه ورئيس اللجنة الشعبية حلماية احلريات السياسية، إذ مل يكن مطلوباً منه              
قانوناً أن يفعل ذلك وذكر أنه بعد برهة قصرية وصل إىل مكتبه ضباط الشرطة واقتـادوه                

  .)١٠٩٠(قابلةامل إىل
 ٤وقد ِسيق السيد خمول إىل مقر قيادة الشاباك يف تل أبيب حيـث احُتجِـز                  -١٧٢١

ولدى رفـضه اإلجابـة     . ساعات مت خالهلا استجوابه بشأن من يعرفهم وأماكن تواجدهم        
أما إذا مـا رغـب يف       . أُبِلغ بأنه يف حالة مواصلته أنشطته السياسية فسوف يودع السجن         

وخالل مقابلته بدا أن الشاباك على      .  اختاذ الترتيبات إلرساله هناك    الذهاب إىل غزة فيمكن   
 ٢٩علم بعنوانه وبالسيارة اليت يقودها بل أحملوا إىل خطبة كان قد ألقاها يف حيفـا يـوم                  

  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
 من كبار الناشطني والشخـصيات الـسياسية        ٢٠وتلقت البعثة تقارير بشأن       -١٧٢٢

لسطيين مت استدعاؤهم من أجل استجواهبم بواسطة الشاباك وسؤاهلم بشأن          ضمن اجملتمع الف  
كما تلقت تقارير عن ناشطني سياسيني أصغر سـّناً اقتـادوهم           . )١٠٩١(أنشطتهم السياسية 

ويف حالة الناشطني من الطـالب،      . للمقابلة وطلبوا منهم التعاون مع السلطات اإلسرائيلية      
__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤مقابلة هاتفية مع هجاي مطر،  ) ١٠٨٨(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٦دو، مقابلة هاتفية مع سحر عب ) ١٠٨٩(
/  كـانون الثـاين    ٢، عدالة، حتـديث إخبـاري،       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٧مقابلة هاتفية مع عمري خمول،       ) ١٠٩٠(

  .٢٠٠٩ يناير
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧مقابلة هاتفية مع عمري خمول،  ) ١٠٩١(
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تقال أو بإثارة مصاعب يف املستقبل حتول بينهم وبني         فإن عْرض التعاون صاحبه هتديد باالع     
  .)١٠٩٢(مواصلة دراساهتم

وطبقاً ملن متت مقابلتهم فإن استدعاء واقتياد الناشطني الستجواهبم من جانـب          -١٧٢٣
ويبدو أن كثرياً مـن الناشـطني       . الشاباك خلق جواً من الترويع ضد املعارضة يف إسرائيل        

  بعد حضورهم مظاهرات احتجاجية ضد العمليات العـسكرية         للمقابلة "دعوهتم"كانت قد متت    
  .)١٠٩٣(يف غزة وتواجدهم ضمن احتجاجات قام برصدها الذين كانوا يقومون مبقابلتهم

  حرية االجتماع ومعاملة منظمات حقوق اإلنسان داخل إسرائيل  -دال   

  "الصورة اجلديدة"منظمة   -١  
الصورة "الناشطني العاملني مع منظمة     استهلت السلطات اإلسرائيلية حتقيقاً مع        -١٧٢٤
 وهي منظمة نسائية غري حكومية؛ فاهتمتهم بتحريض اإلسرائيليني علـى جتنُّـب             "اجلديدة

ـ    "التحريض على جتنُّب اخلدمة اإللزامية    "وبينما ميثِّل   . اخلدمة العسكرية  ب ـ هتمـة مبوج
 التحقيق مع أي جمموعة عن      القانون اإلسرائيلي إالّ أن تلك كانت املرة األوىل اليت يتم فيها          

  .)١٠٩٤(هذه التهمة
 مـن   ٦ أغارت السلطات اإلسرائيلية على مرتل       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٦ويف    -١٧٢٥

 آخـرين مـن أجـل    ١٠الناشطني وصادرت حواسيبهم مث اعتقلت الناشطني واستدعت       
وقد مت اعتقال واستجواب بعض الناشطني بشأن آرائهم األيديولوجيـة          . )١٠٩٥(استجواهبم

  .)١٠٩٦(سياسية وأُفرِج عن بعضهم شريطة عدم اتصاهلم بسائر أعضاء منظمتهموال
، صدر أمر تفتيش ملكاتب     "الصورة اجلديدة "وكجزء من التحقيق بشأن منظمة        -١٧٢٦

، وهو منظمة قانونية غري حكومية معنية حبقوق اإلنسان         )مهوكيد(مركز الدفاع عن الفرد     
وطبقاً لرسالة منشورة من حمامي     . "ة اجلديدة الصور"وسبق أن عمل لديها عضو يف منظمة        

املذكور ، موجَّهة إىل نائب املّدعي العام يف إسرائيل، فإن التوسع يف األمر             "الصورة اجلديدة "
  .)١٠٩٧(أعاله، كان يعين متكني احملققني من التفتيش يف متعلقات تتمتع حبماية قانونية

__________ 

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧مقابلة هاتفية مع عمري خمول،  ) ١٠٩٢(
 كـانون   ٢، انظر أيضا حتديث عدالة اإلخبـاري،        ٢٠٠٩يه  يول/ متوز ٢٧مقابلة هاتفية مع عمري خمول،       ) ١٠٩٣(

  .٢٠٠٩يناير /الثاين
 ١٥،  هـآرتس ،  "املوقع الشبكي لرافضي االخنراط يف جيش الدفاع اإلسرائيلي يواجه حتقيقـاً جنائيـاً            " ) ١٠٩٤(

  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
  .٢٠٠٩مايو / أيار٥، الغارديان، "حرب إسرائيل ضد الشباب" ) ١٠٩٥(
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧لة، الصورة اجلديدة، رسالة إىل نائب مّدعي الدو ) ١٠٩٦(
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧رسالة إىل نائب مّدعي الدولة، الصورة اجلديدة،  ) ١٠٩٧(
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  كسر جدار الصمت  -٢  
، وهي منظمـة    "كسر جدار الصمت  " قامت مجاعة    ،٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥يف    -١٧٢٧

غري حكومية إسرائيلية، تتألف من قدامى احملاربني اإلسرائيليني وجتمع شهادات اجلنود ممن            
 من عملية الرصـاص     اجلنود شهادات"خدموا يف األراضي احملتلة، بنشر كتيِّب حتت عنوان         

ندياً ممن خدموا يف غـزة       ج ٥٤وضم الكتيِّب شهادات أدىل هبا      . "٢٠٠٩املصبوب، غزة   
، ذكرت هـذه    "كسر جدار الصمت  "وعلى موقعها الشبكي،    . خالل العمليات العسكرية  

ثغرات فاصلة بني التقارير اليت أدىل هبـا اجلـيش يف           "اجلماعة أن الشهادات كشفت عن      
 للبيوت وإطـالق الفوسـفور يف   املربرالتدمري غري بني  يناير و /أعقاب أحداث كانون الثاين   

  .)١٠٩٨(" جو شّجع على إطالق النار يف كل حدب وصوبإشاعةاطق املأهولة بالسكان واملن
 تغطيـة واسـعة يف وسـائل    "كسر جدار الصمت"وقد لقي ما نشرته منظمة     -١٧٢٨
أّما حكومة إسرائيل فقد ذكرت عن طريق وحدة النـاطق باسـم جـيش         . )١٠٩٩(اإلعالم

وتفتقر إىل التحقّـق مـن      ة وعمومية   شهادات ُمجهَّل "الدفاع اإلسرائيلي أن التقرير يضم      
عدداً كبرياً من الشهادات الواردة يف هذا التقرير تستند أيضاً          " وأن   "تفاصيلها أو مصداقيتها  

وذكرت الوحدة أن السلطات العسكرية اإلسـرائيلية       . )١١٠٠("لةإىل شائعات وأقاويل ُمرسَ   
ومات كافية لذلك، وأنه    ملتزمة بالتحقيق الدقيق يف أي اّدعاءات مطروحة حني تتوافر معل         

 ومن التحقيقـات    ، مبا يف ذلك ما ورد يف هذا التقرير        ،من واقع الشهادات اليت مت نشرها     "
ـ      ،اليت أجراها جيش الدفاع اإلسرائيلي يف العملية       ود جـيش   ـ أصبح من الواضح أن جن

لقتـال  الدفاع اإلسرائيلي كانوا يعملون وفقاً للقانون الدويل ولألوامر اليت تلقوها بـرغم ا            
  .)١١٠١("املعقَّد والصعب

، أفادت اجلريوزاليم بوست أن القائمـة املنـشورة         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧ويف    -١٧٢٩
ويف . )١١٠٢( ضمت العديد من احلكومات األوروبية     "كسر جدار الصمت  "باملاحنني ملنظمة   

بأن السفري اإلسرائيلي لدى هولندا اجتمع إىل املـدير         هآرتس  أواخر ذلك األسبوع أفادت     
كسر جـدار   ”لعام لوزارة خارجية هولندا لتقدمي شكوى بشأن متويل ذلك البلد منظمة            ا

__________ 

)١٠٩٨ ( http://www.breakingthesilence.org.il/oferet/news_item_e.asp?id=1.  
 -انيـة    بشأن االنتهاكات يف غزة، أخبار هيئة اإلذاعـة الربيط         "كسر جدار الصمت  "على سبيل املثال،     ) ١٠٩٩(

يني دروعـاً   تقرير يّدعي أن اإلسرائيليني اسـتخَدموا الفلـسطين       "؛  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥. سي. يب .يب
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٥إن، . إن. ، حمطة سي"بشرية

)١١٠٠ ( www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2009/Reaction_to_Breaking_Silence_report

_15_Jul_2009 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥، "كسر جدار الصمت"، رّد الفعل على تقرير.  
  .املرجع نفسه ) ١١٠١(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٧، جريوزاليم بوست، "كسر جدار الصمت"األوروبيون ميّولون  ) ١١٠٢(
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 أفـادت   ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٢٩ويف  . )١١٠٣( واحلثّ على وقف هذا التمويل     "الصمت
بأنه يف اجتماع مع سفري اململكة املتحدة لدى إسرائيل، سأل نائب املـدير العـام             هآرتس  

وراء متويل بريطانيا للجماعة وما إذا كانت األموال        األسباب  "لوزارة خارجية إسرائيل عن     
  .)١١٠٤("اسُتخدمت لتمويل التقرير الصادر مؤخراً بشأن عملية الرصاص املصبوب قد

 مقالة ذكـرت فيهـا أن       جريوزاليم بوست ، نشرت   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١ويف    -١٧٣٠
بات الواردة من   كبار املسؤولني اإلسرائيليني كانوا ينظرون يف إمكانية فرض حظر على اهل          

أغـسطس  / آب ٢ويف  . )١١٠٥(احلكومات األجنبية إىل املنظمات السياسية غري احلكوميـة       
كـسر  "، ذكرت هآرتس أن إسرائيل طلبت من حكومة إسبانيا إهناء متويل منظمة             ٢٠٠٩

  .)١١٠٦("جدار الصمت
 بياناً اهتمت فيه وزارة اخلارجيـة       "كسر جدار الصمت  "وقد أصدرت منظمة      -١٧٣١

 وأضافت أن ذلك يقف شاهداً على تآكل        "مطاردة السحرة "ت شعواء بأسلوب    بشن محال 
  .)١١٠٧("الثقافة الدميقراطية يف إسرائيل"

 اليت تتخذها حكومة إسرائيل فيما يتعلـق        ويساور البعثة القلق بأن اإلجراءات      -١٧٣٢
لـة يف  هبذه املنظمات، ميكن أن ينجم عنها أثر بتخويف املنظمات اإلسرائيلية األخرى العام       

وتؤكد البعثة على أمهيـة أن تتـاح        . جمال توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان واإلفادة عنها      
  .حرية العمل هلذه املنظمات اليت تضطلع بأعمال ال غىن عنها يف ظل بيئة صعبة

وصول وسائل اإلعالم ومراقيب حقوق اإلنسان إىل غـزة قبـل العمليـات                -هاء   
  العسكرية وأثناءها وما بعدها

أّدى القرار الذي اختذته إسرائيل برفض وصول وسـائل اإلعـالم واملـراقبني               -١٧٣٣
 / كانون األول  ٢٧الدوليني حلقوق اإلنسان إىل غزة خالل عملياهتا العسكرية يف غزة يوم            

، وبالذات ما قبل هذه العمليات إىل بدايتها، إىل خلق عاصفة احتجاج من             ٢٠٠٨ديسمرب  

__________ 

، "ليت كشفت عن جرائم جيش الدفاع اإلسرائيلي يف غزة ترفض عرض إسرائيل وقف أمواهلـا              اجلماعة ا " ) ١١٠٣(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٦، هآرتس

إسرائيل تستهدف متويل اململكة املتحدة للجماعة اليت كشفت جرائم جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي يف                " ) ١١٠٤(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩، هآرتس، "غزة

 على األموال املقّدمة من احلكومـات األجنبيـة إىل املنظمـات            إسرائيل هتدف إىل فرض حظر قانوين     " ) ١١٠٥(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣١، جريوزاليم بوست، "احلكومية املخربة غري

  .إسرائيل تطلب من إسبانيا وقف متويل اجلماعة اليت أبلغت عن جرائم جيش الدفاع اإلسرائيلي يف غزة ) ١١٠٦(
 "قدَّمة إىل املنظمـات غـري احلكوميـة املخربـة         إسرائيل هتدف إىل حظر أموال احلكومات األجنبية امل       " ) ١١٠٧(

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ جريوزاليم بوست
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. )١١٠٨(ري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان    ـات غ ـواملنظمجانب وسائل اإلعالم الدولية     
وما زالت بعض منظمات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك هيومان رايتس ووتـش ومنظمـة               

  .)١١٠٩(بتسيليم ممنوعة من إمكانية الدخول إىل غزة حىت اليوم
وتالِحظ البعثة أنه خالل العمليات العسكرية يف غزة، كان هناك عـدد مـن                -١٧٣٤
 الفلسطينية املعنية حبقوق اإلنسان تقوم برصد مستقل حلقوق اإلنـسان الدوليـة             املنظمات

وكما لوحظ يف موضع آخر من هذا التقرير، فقد وجدت البعثة           . والقانون اإلنساين الدويل  
أن أعمال هذه املنظمات اتسمت مبستوى رفيع للغاية من املهنية مبعىن أنه كـان مـستوى                

ف البالغة الصعوبة اليت متارس فيها عادةً أعماهلا وال سـيما           يستحق التقدير يف ضوء الظرو    
ومن رأي البعثة أن وجود مراقبني دوليني حلقـوق         . خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية   

اإلنسان كان ميكن أن ينطوي على مساعدة ّمجة ليس فقط يف التحقيق يف األحداث علـى                
  . تغطيتها إعالمياً على السواءاألرض وال يف اإلفادة عنها يف تقارير ولكن يف

  وسائل اإلعالم  -١  
توقفت السلطات العسكرية اإلسرائيلية عن الـسماح للـصحفيني األجانـب             -١٧٣٥

 ٥بالدخول إىل قطاع غزة دون إخطار ُمسبق إىل املنظمات اإلعالمية، وكان ذلـك يـوم    
نع املواطنون  وقد مُ . )١١١٠( عندما تصاعدت األعمال العسكرية    ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

اإلسرائيليون، مبن يف ذلك الصحفيون، من دخول قطاع غزة منذ اختطاف جلعاد شـاليط           
واعُتقلَت صحفية هي أمرية هـاس يف مناسـبتني،        .  ومتّ ذلك على أسس أمنية     ٢٠٠٦عام  

 ألهنا تواجدت يف غزة     ٢٠٠٩مايو  / والثانية يف أيار   ٢٠٠٨ديسمرب  /األوىل يف كانون األول   
  . )١١١١(شروعةبصورة غري م

__________ 

، هيومان رايـتس  "إلعالم ومراقيب احلقوق بالدخول إىل غزة   ا امسحوا لوسائل : إسرائيل"على سبيل املثال،     ) ١١٠٨(
إسرائيل تفـرض حظـراً علـى       "؛  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٥،  )منظمة رصد حقوق اإلنسان   (ووتش  

تزايد اإلحبـاط اإلعالمـي     "؛ و ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٧،  نيويورك تاميز ،  "اإلعالم بشأن غزة  سائل  و
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤، الغارديان، "بشأن حظر غزة

 ٢٢، نشرة صحفية صادرة عـن بتـسيليم،         "مطلوب إهناء احلظر على مراقيب حقوق اإلنسان      : إسرائيل" ) ١١٠٩(
أغـسطس  / آب ٢لى الربيد اإللكتروين بني البعثة وهيومان رايتس ووتش،         ؛ رسالة ع  ٢٠٠٩فرباير  /شباط
٢٠٠٩.  

، جلنـة محايـة     "يةجلنة محاية الصحفيني حتث إسرائيل على فحص القيود يف غزة، الضربات العـسكر            " ) ١١١٠(
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢الصحفيني، 

 كـانون  ٢، هـآرتس ، "، ُيقبض عليها إلقامتها غري القانونية يف غـزة      هآرتسأمرية هاس، الصحفية يف     " ) ١١١١(
 ١٢،  هـآرتس ،  " ُيقبض عليها لدى مغادرهتا غزة     س،مندوبة هآرتس، أمرية ها   " و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
  .٢٠٠٩مايو /أيار
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 ،٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٥وبعد إغالق قطاع غزة بوجه الصحفيني يف يوم           -١٧٣٦
 كان مثة احتجاج دويل وحملي، مث     ) فضالً عن مجاعات أخرى منها مراقبو حقوق اإلنسان       (

 ولكن أعيد فرضه يف اليـوم       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤ُرفع احلظر لفترة وجيزة يوم      
ء العمليات العسكرية يف غزة أوضح مسؤولو الـدفاع اإلسـرائيليون أن            ولدى بد . التايل

 ٢٧ويف . سُيفرض حظر كامل على دخول وسائل اإلعالم إىل غزة طيلة أمـد العمليـات             
، وهو يوم بدء العمليات العـسكرية، أعلنـت الـسلطات           ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

  .القطاع كيلومترين حول حميطاإلسرائيلية فرض منطقة عسكرية مغلقة داخل غزة ملسافة 
 احتج رؤساء الكـثري مـن املنظمـات         ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ويف    -١٧٣٧

 إن ورويترز . إن. و سي .) سي.يب.يب(اإلخبارية الدولية مبا يف ذلك هيئة اإلذاعة الربيطانية         
 على احلظر املفروض على دخول وسائل اإلعالم إىل غزة، يف رسالة إىل رئـيس الـوزراء               

، التمـست رابطـة     ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٤ويف  . )١١١٢(حينئذ إيهود أوملرت  
  .)١١١٣(الصحافة األجنبية من احملكمة العليا إصدار حكم بشأن قانونية مثل هذا احلظر

، ذكرت رابطة   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ويف رسالة مفتوحة، مؤرخة       -١٧٣٨
  :م إىل غزة كانالصحافة األجنبية أن رفض دخول وسائل اإلعال

ونتيجة لـذلك أصـبحت     . قيداً غري مسبوق ُيفَرض على حرية الصحافة         
وسائل اإلعالم العاملية عاجزة عن إعداد حتقيقاهتا بدقة بشأن احلوادث اليت تقع            

وبرغم احتجاجاتنا، فإن السلطات اإلسرائيلية     ...  يف غزة يف هذا الوقت احلرج     
يسبق للصحفيني قط أن ُمنعـوا       ومل...  رفضت السماح للصحفيني بالدخول   

وحنن نعتقد أن من احليوي السماح للـصحفيني        . من أداء عملهم هبذه الطريقة    
بأن يتبّينوا بأنفسهم ما الذي جيري يف غزة، لكن إسرائيل تفرض قيـوداً علـى           

تسمح للصحفيني املهنيني بالوصـول إىل       الدخول إىل غزة فيما يتعني عليها أن      
  .)١١١٤(ملهمةحيث هذه األحداث ا

 أصدرت احملكمة العليا حكمها بـشأن       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف    -١٧٣٩
 صحفياً إمكانية الـدخول     ١٢التماس الرابطة فأمرت بأن تتيح حكومة إسرائيل لعدد يبلغ          

__________ 

كانون  ٥، هيومان رايتس ووتش،     "قوق بالدخول إىل غزة   احل لوسائل اإلعالم ومراقيب     امسحوا: إسرائيل" ) ١١١٢(
  .٢٠٠٩يناير /الثاين

، جلنـة محايـة     "إسرائيل على فحص القيود، والضربات العسكرية يف غـزة        جلنة محاية الصحفيني حتث     " ) ١١١٣(
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢الصحفيني، 

: ، متـاح علـى  ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ٢٩رسالة مفتوحة، رابطـة الـصحافة األجنبيـة،          ) ١١١٤(
http://www.fpa.org.il/?categoryId=414.  
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 ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثـاين   ٢ويف  . )١١١٥(إىل غزة يف كل وقت يكون فيه معرب إيريز مفتوحاً         
 صـحفياً   ١٢ا لتؤكد ضرورة أن ُيسمح لثمانية صحفيني بدالً مـن           عّدلت احملكمة أمره  

  .)١١١٦(عندما يكون معرب إيريز مفتوحاً
 أتاحت السلطات اإلسرائيلية ُسبل الـدخول       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨ويف    -١٧٤٠

 .بإجياز أمام هيئة اإلذاعة الربيطانية وقناتني إسرائيليتني ملرافقة القوات اإلسرائيلية إىل غـزة            
 أتاحت ُسبل الدخول إىل مثانية صحفيني ملرافقة القوات         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٢ويف  

وظلّت املنظمات اإلعالمية واملنظمات غري احلكوميـة تـشكو مـن           . اإلسرائيلية إىل غزة  
 كـانون   ٨ويف  . )١١١٧(احلرمان من إمكانية الدخول إىل غزة بصورة مستقلة وبغري قيـود          

ب رئيس االتصاالت واإلعالم باألمم املتحدة حكومـة إسـرائيل          ، طال ٢٠٠٩يناير  /الثاين
بتأمني ُسبل الدخول الفوري أمام وسائل اإلعالم الدولية إىل غزة مؤكداً يف ذلـك علـى                

  .)١١١٨("بصورة كاملة ومستقلة"احلاجة إىل تغطية األحداث 
 ، وبعد مخسة أيام من قيامها، مـن جانـب  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين ٢٣ويف    -١٧٤١

 /واحد، بوقف إطالق النار، أزالت إسرائيل مجيع القيود املفروضة يف أوائل تشرين الثـاين             
  . ومن مثّ أتيحت لوسائل اإلعالم ُسبل الدخول احلر إىل غزة٢٠٠٨نوفمرب 
 أصدرت احملكمة العليا يف إسرائيل حكمها       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٥ويف    -١٧٤٢

وأكدت على ضرورة أن يتاح ملندويب اإلعالم إمكانيـة         النهائي حبيث ألغت احلظر الشامل      
إذا مل تتغري احلالة األمنية بصورة جذرية وبطريقة يتعّين معها اإلغـالق            "الدخول إىل غزة    

 لن حيدث إالّ يف ظل ظـروف قـاهرة          ه نفترض أن  هو ما يريز و إالتام وألسباب أمنية ملعرب     
  .)١١١٩("تنطوي على خطر ملموس

ات خمتلفة من جانب حكومة إسرائيل حيث ذكر ناطق من          وقد طُرحت تفسري    -١٧٤٣
 ومن مث فمن    ،غزة منطقة حرب  "سفارة إسرائيل يف لندن، يف حديث إىل بريس غازيت أن           

__________ 

كانون  ٥ ، هيومان رايتس ووتش،   "امسحوا لوسائل اإلعالم ومراقيب احلقوق بالدخول إىل غزة       : إسرائيل" ) ١١١٥(
  .٢٠٠٩يناير /الثاين

، جلنة محاية الصحفيني،    "جلنة محاية الصحفيني حتث إسرائيل على فحص قيود غزة، الضربات العسكرية          " ) ١١١٦(
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢

مناشدة من جانب وسائل اإلعـالم العامليـة   . ارية بالدخول إىل قطاع غزة  امسحوا لوسائل اإلعالم اإلخب   " ) ١١١٧(
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٩، صحفيون بال حدود، "ومنظمة صحفيون بال حدود للسلطات اإلسرائيلية

كانون  ٩، مركو برس،    "األمم املتحدة تطالب إسرائيل بإتاحة ُسبل دخول وسائل اإلعالم فوراً إىل غزة           " ) ١١١٨(
  .٢٠٠٩ناير ي/الثاين

جلنة محاية الصحفيني حتث إسرائيل على فحص قيود غزة، الضربات العسكرية، جلنة محاية الـصحفيني،                ) ١١١٩(
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢
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هم أنفـسهم   الصعوبة مبكان السماح ألفراد ليسوا جنوداً بدخوهلا إذ أن وجودهم قد يضرّ           
  .)١١٢٠("يضر عملياتنا هناك كما

ن أي  إ"مدير مكتب الصحافة حبكومة إسـرائيل قـائالً         وتكلم دانييل سيمان      -١٧٤٤
 ولست أرى سبباً    ،صحفي يدخل غزة سيصبح ورقة توت وواجهة ملنظمة محاس اإلرهابية         

مث ُنِقل عنه بعد ذلك يف األسوشيتد بريس قوله بـأن           . )١١٢١(" ذلك علىيدعونا ملساعدهتم   
علـى  لتقارير املشكوك هبا    ا" وأهنم كانوا يأخذون     "غري مهنيني "الصحفيني األجانب كانوا    

  .)١١٢٢("عالّهتا دون متحيصها
، اّدعى رون بروزر، سفري إسـرائيل لـدى         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٧ويف    -١٧٤٥

اململكة املتحدة، أن االقتتال داخل رابطة الصحافة األجنبية حول َمن هو الصحفي الـذي              
؛ لكـن  )١١٢٣(ىل غـزة ينبغي السماح له، كان السبب املسؤول عن عدم دخول الصحافة إ          

 ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٢ويف  . )١١٢٤(هذا لقي نفياً قاطعاً من جانب الرابطة املذكورة       
أفادت هآرتس بوجود انشقاق يف حكومة إسرائيل بشأن دخـول الـصحافة إىل غـزة،               
وذكرت أن وزارة الدفاع واجليش سحبا معارضتهما إزاء دخول وسائل اإلعالم إىل غـزة              

  .)١١٢٥(الوزراء أمر باإلبقاء على هذا احلظر املفروض على وسائل اإلعالمولكن مكتب رئيس 
وقد أّدى هذا احلظر على وسائل اإلعالم، مقترناً بالتعليقات اليت صدرت عـن               -١٧٤٦

مدير مكتب الصحافة التابع للحكومة، إىل إثارة عدة شواغل نشرهتا وسائل اإلعالم علـى              
  .)١١٢٦(رة على رواية وقائع الرتاع وألسباب سياسيةأساس أن احلظر كان موجَّهاً إىل السيط

  
__________ 

/  كـانون الثـاين  ٧بـرس غازيـت،     ،  "الصحفيون األجانب يواصلون النضال من أجل دخول غـزة        " ) ١١٢٠(
  .٢٠٠٩ يناير

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٧ك تاميز، نيويور، "إسرائيل تفرض حصاراً إعالمياً على غزة" ) ١١٢١(
/  كـانون الثـاين  ٧بـرس غازيـت،     ،  "الصحفيون األجانب يواصلون النضال من أجل دخول غـزة        " ) ١١٢٢(

  .٢٠٠٩ يناير
جلنة محاية الصحفيني،   ،  "جلنة محاية الصحفيني حتث إسرائيل على فحص قيود غزة، الضربات العسكرية          " ) ١١٢٣(

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢
  .http://www.fpa.org.il/?categoryId=406:  متاح على٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣بية، رابطة الصحافة األجن ) ١١٢٤(
جلنة محاية الصحفيني،   ،  "جلنة محاية الصحفيني حتث إسرائيل على فحص قيود غزة، الضربات العسكرية          " ) ١١٢٥(

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢
 كـانون   ٧، نيويـورك تـاميز،      "إسرائيل تفرض حصاراً على وسائل اإلعالم يف غزة       "املثال،  على سبيل    ) ١١٢٦(

/  كـانون الثـاين   ١٤، الغارديـان،    "إحباط وسائل اإلعالم يزداد بشأن حظر غزة      " و ٢٠٠٩يناير  /الثاين
  .٢٠٠٩ يناير
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  املراقبون الدوليون حلقوق اإلنسان  -٢  
جنم عن رفض الدخول إىل غزة أثر ليس فقط على وسائل اإلعالم ولكن أيضاً                 -١٧٤٧

على املراقبني الدوليني حلقوق اإلنسان الذين كانوا قد طلبوا الدخول لكتابة تقاريرهم عن              
 يعملوا أسوة بالصحفيني، على أن تصبح األحداث اليت وقعت يف غزة            االنتهاكات، ولكي 

وتالحظ البعثة أيضاً أن وجود املراقبني الدوليني حلقوق اإلنـسان مـن            . معروفة للجمهور 
شأنه على األرجح أن يكون له اثر رادع حيث يثين األطراف يف نزاع ما عن الـضلوع يف                  

  .انتهاكات للقانون الدويل
 أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً تدعو       ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٣١ويف    -١٧٤٨

  .)١١٢٧("ني اإلنسانيبني واملراقنيالعامل"فيه إسرائيل إىل أن تسمح بالدخول الفوري إىل غزة أمام 
وقد طلبت منظمة هيومان رايتس ووتش إذنـاً مـن الـسلطات العـسكرية                -١٧٤٩

 ٩، لكن الطلب لقي الـرفض يف       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٥اإلسرائيلية بدخول غزة يوم     
 على أساس أن هيومان رايتس ووتش ليست مـسّجلة لـدى وزارة             ٢٠٠٩فرباير  /شباط

مث طلبت هيومان رايتس ووتش إيضاحاً يف هذا األمـر علـى            . )١١٢٨(الشؤون االجتماعية 
تسمع قط بشرط من هذا القبيل برغم أهنا تلقت تصرحياً بـدخول غـزة يف                أساس أهنا مل  

مناسبات سابقة ومل تكن على يقني من األساس الذي يقتضيه القانون أو اللوائح اإلسرائيلية              
وحىت اآلن ما زالت هيومان رايتس ووتش بانتظار أن تتلقـى رداً            . كشرط من هذا القبيل   

 مل تكن قد ُمنحت إذناً من       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢وحىت  . )١١٢٩(من السلطات اإلسرائيلية  
  .)١١٣٠(لية بدخول غزة إلجراء حتقيقاتجانب السلطات اإلسرائي

 طلبت منظمة بتسيليم إذناً من الـسلطات        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٠ويف    -١٧٥٠
 كـانون   ٢٩العسكرية اإلسرائيلية ملديرها امليداين أن يدخل غزة ولكن رفض الطلـب يف             

 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ١٩ويف حتديث إخباري بتاريخ     . )١١٣١(٢٠٠٩يناير  /الثاين
ذكرت منظمة العفو الدولية أهنا قدَّمت طلبات عديدة إىل السلطات اإلسرائيلية لـدخول             

  .)١١٣٢(غزة ولكنها مل تتلق ردا
__________ 

ـ     : األراضي الفلسطينية احملتلة  إسرائيل،  " ) ١١٢٧( راقبني اإلنـسانيني أمـر     الوصول الفوري للعاملني اإلنسانيني وامل
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١منظمة العفو الدولية، ، "أساسي

فرباير /شباط ٢٢، نشرة صحفية صادرة عن بتسيليم،       "إهناء احلظر على مراقيب حقوق اإلنسان     : إسرائيل" ) ١١٢٨(
  .٢٠٠٩ أغسطس/  آب٢ورسالة بالربيد اإللكتروين بني البعثة وهيومان رايتس ووتش،  ٢٠٠٩

  .ع نفسهاملرج ) ١١٢٩(
  .املرجع نفسه ) ١١٣٠(
  .املرجع نفسه ) ١١٣١(
 /ون الثـاين  ـ كان ١٩، منظمة العفو الدولية،     "ق منظمة العفو الدولية تتاح له ُسبل الدخول إىل غزة         فري" ) ١١٣٢(

  .٢٠٠٩يناير 
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وحىت اآلن ما زال الرفض من نصيب كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمـة                -١٧٥١
هيومان رايتس ووتش ومنظمة بتسيليم لدخول غزة من أجل مجع البيانات اليت تقتـضيها              

يقاهتا املستقلة يف االدعاء بارتكاب جرائم حرب، سواء من جانب القوات اإلسـرائيلية             حتق
  .اجلماعات املسلحة الفلسطينية أو

  التحليل القانوين واالستنتاجات  -واو   
إن القانون الدويل حلقوق اإلنسان، املنطبق خالل الرتاعات املسلحة يعزز احلق              -١٧٥٢

  .يف حرية التعبري

   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل    
  : من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على ما يلي١٩تنص املادة   -١٧٥٣

  .لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة  -١  
ويشمل هذا احلـق حريتـه يف       . لكل إنسان حق يف حرية التعبري       -٢  

لقيها، ونقلها إىل اآلخرين دومنا     التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار، وت     
اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين، أو بأيـة               

  .وسيلة أخرى خيتارها
 من هذه املادة علـى حتمُّـل    ٢وتنطوي ممارسة احلقوق اليت تنص عليها الفقرة          -١٧٥٤

ذه القيود ال بد    مث ميكن أن ختضع لبعض القيود ولكن ه        واجبات ومسؤوليات خاصة، ومن   
  :أن ينص عليها القانون وأن تكون الزمة

  .من أجل احترام حقوق ومسعة اآلخرين  -١    
ـ  ـحلماية األمن الوطين والنظام العـام أو الـصح          -٢   ة أو  ـة العام

  .األخالق العامة
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ٢٢ واملادة   ٢١وتسلِّم املادتان     -١٧٥٥

  .ق يف التجمُّع السلمي، واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات، على التوايلوالسياسية باحل
أن يعامـل مجيـع األشـخاص       " تنص على    ١٠وفضالً عن ذلك، فإن املادة        -١٧٥٦

  ."لة يف الشخص اإلنساينياحملرومني من ُحريتهم معاملة إنسانية، حتترم الكرامة األص

ات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق       اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماع         
  اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً

اإلعـالن املتعلـق باملـدافعني عـن        "هذا اإلعالن ُيعرف أيضاً بامسه املختصر         -١٧٥٧
  ."اإلنسان حقوق
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ـ ) ب(االلتقاء أو التجمُّع سـلمياً؛      ) أ( من اإلعالن باحلق يف      ٥وتسلِّم املادة     -١٧٥٨  شكيلت
 االتـصال  )ج(منظمات غري حكومية أو رابطات أو مجاعات واالنضمام إليها واالشتراك فيهـا؛          

  .باملنظمات غري احلكومية أو باملنظمات احلكومية الدولية
  :  على أن لكل شخص احلق، مبفرده وباالشتراك مع غريه يف٦وتنص املادة   -١٧٥٩

نسان واحلريات األساسـية،    معرفة املعلومات املتعلقة جبميع حقوق اإل       )أ(  
وطلبها واحلصول عليها وتلقيها واالحتفاظ هبا، مبا يف ذلك االطالع على املعلومات املتعلقة             

  بكيفية إِعمال هذه احلقوق واحلريات يف الُنظم التشريعية أو القضائية أو اإلدارية احمللية؛
قوق اإلنـسان   ُحرية نشر اآلراء واملعلومات واملعارف املتعلقة جبميع ح         )ب(  

واحلريات األساسية، أو نقلها إىل اآلخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الـصكوك         
  املتعلقة حبقوق اإلنسان وغريها من الصكوك الدولية املنطبقة؛

دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اآلراء بشأن مراعاة مجيـع حقـوق             )ج(  
ويف التطبيق على الـسواء، وتوجيـه انتبـاه         اإلنسان واحلريات األساسية يف جمال القانون       

  .اجلمهور إىل هذه األمور هبذه الوسائل وبغريها من الوسائل املناسبة
  :  على ما يلي١٢وتنص املادة   -١٧٦٠

لكل شخص احلق مبفرده، وباالشتراك مع غريه، يف أن يشترك يف             -١  
  .اسيةاألنشطة السلمية ملناهضة انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األس

تتخذ الدولة مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل لكل شخص محايـة             -٢  
السلطات املختصة له، مبفرده وباالشتراك مع غريه، من أي عنف، أو هتديد، أو             
انتقام أو متييز ضار فعالً أو قانوناً، أو الضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة               

  ار إليها يف هذا اإلعالن؛ملمارسته أو ممارستها املشروعة للحقوق املش
ويف هذا الصدد، حيق لكل شخص، مبفرده وباالشتراك مع غريه،            -٣  

أن يتمتع يف ظل القانون الوطين حبماية فعَّالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل             
سلمية، لألنشطة واألفعال املنسوبة إىل الدول، مبا فيها تلك الـيت تعـزى إىل              

ي إىل انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان واحلريـات          االمتناع عن فعل، اليت تؤد    
األساسية، فضالً عن أفعال العنف اليت ترتكبها مجاعات أو أفـراد وتـؤثر يف              

  التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
لكل شخص، مبفرده وباالشتراك مع غـريه،  " من اإلعالن بأن  ١٣وتسلِّم املادة     -١٧٦١

ارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيـز ومحايـة          ي واستخدام مو  احلق يف التماس وتلقّ   
  ." من هذا اإلعالن٣حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، بالوسائل السلمية، وفقاً للمادة 
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  االحتجاجات  -١  
تشري املعلومات اليت تلقتها البعثة إىل أنه مل يكن هناك سياسة منهجية تقـضي                -١٧٦٢

علـى أن البعثـة     . كرية اليت اُتبعت يف غزة    مبنع مظاهرات الشوارع ضد اإلجراءات العس     
كان مثة مناسبات تردد فيها أن املتظاهرين يف االحتجاجـات كـانوا يلقـون               تالحظ أنه 

صعوبة يف احلصول على التصاريح وال سيما يف املناطق املأهولـة أساسـاً بالفلـسطينيني               
ين يـسعون إىل    اإلسرائيليني حيث كانت الشرطة تضع العقبات يف طريق املتظاهرين الـذ          

  .ممارسة حقهم يف التجمع السلمي وممارسة ُحرية التعبري
ونظراً لعدم تعاون حكومة إسرائيل، فإن البعثة ال متتلك معلومات كافية لتحدِّد              -١٧٦٣

إذا كان مثة أسباب وجيهة تتعلق بالنظام العام أو باألمن تربر القرارات الـيت اختـذهتا                 ما
لماً بالتقارير اليت تلقتها، وحتث حكومة إسـرائيل علـى          ومع ذلك فهي حتيط ع    . الشرطة

تكفل احترام سلطات الشرطة، يف كل أحناء إسرائيل، حقوق مجيع مواطنيها دون متييز،              أن
يف ذلك حق التعبري واحلق يف التجمع السلمي على النحو الذي يكفله هلم العهد الدويل                مبا

  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ظر البعثة بقلق خاص إىل ما أفيد عنه بشأن حاالت العنـف البـدين ضـد                وتن  -١٧٦٤

وهـي  . املتظاهرين احملتجني وغري ذلك من أشكال اإلهانة اليت حلقت هبم على يد الشرطة            
حريصة على تذكري حكومة إسرائيل بأن احملرومني من ُحريتهم ينبغـي معاملتـهم طبقـاً               

 املدنية والسياسية معاملة إنسانية حتترم الكرامة        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق     ١٠ للمادة
  .األصيلة يف الشخص اإلنساين

  االستجابات القضائية  -٢  
ال تتوافر لدى البعثة معلومات كافية بشأن احلاالت الفردية اليت أُحيلت إليهـا               -١٧٦٥

ومع ذلك فإن عنصر التمييز من حيـث املعاملـة          . حبيث تتوصل إىل نتائج حامسة بشأهنا     
ملختلفة بني املواطنني الفلسطينيني واليهود يف إسرائيل من جانب السلطات القضائية علـى          ا

  .ينعكس يف التقارير الواردة يشكِّل سبباً ملموساً لالنشغال حنو ما

  االستجوابات بواسطة دوائر األمن العام  -٣  
 دوائر األمن   يساور البعثة القلق إزاء إجبار الناشطني على املثول يف مقابالت مع            -١٧٦٦

وبصورة أعّم، تعرب البعثة عن قلقهـا       . العام يف غياب أي التزام قانوين حيملهم على ذلك        
وفيما يتعلـق   . إزاء ما ادعي من استجواب للناشطني السياسيني بشأن أنشطتهم السياسية         

باملقابالت اليت أجرهتا البعثة، فإن مسألة االستجواب على يد الشاباك وردت بصورة أكثر             
  .وزاً من سواها بوصفها عنصراً خيلق عدم تسامح إزاء املعارضة يف إسرائيلبر
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  ُحرية االجتماع ومعاملة منظمات حقوق اإلنسان  -٤  
يساور البعثة قلق بالغ بشأن االدعاءات باختاذ إجراءات انتقامية معاديـة حبـق               -١٧٦٧

ا عما ادعي بارتكابـه     منظمات اجملتمع املدين بسبب انتقادها السلطات اإلسرائيلية وكشفه       
  .من انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل خالل العمليات العسكرية

كـسر جـدار    "وفيما يتعلق باحملاوالت املدعى ببذهلا للتدخل يف متويل منظمة            -١٧٦٨
التماس "، فإن اإلعالن الصادر بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان يضمن احلق يف             "الصمت

وتلقي واستخدام موارد الزمة يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             
التدخل لدى احلكومات األجنبية    ال يشكل    وفيما   ."واحلريات األساسية بالوسائل السلمية   

 رد فعـل    مبثابةذا احلق، فإن مثل هذا اإلجراء، إذا ما صدر          انتهاكاً مباشراً هل  إلهناء التمويل   
  . يكون متناقضاً مع روح اإلعالن،سة املنظمة املعنية حريتها يف التعبريإزاء ممار

  وصول وسائل اإلعالم ومراقيب حقوق اإلنسان إىل غزة: احلصول على املعلومات  -٥  
فيما يتعلق برفض دخول وسائل اإلعالم إىل غزة خالل العمليـات العـسكرية      -١٧٦٩

 حقوق اإلنسان الدوليـة حـىت اليـوم،    هناك، واستمرار رفض دخول غزة بالنسبة ملراقيب 
تالحظ البعثة أن وجود الصحفيني ومراقيب حقوق اإلنسان الدوليـة يـساعد عمليـات              
التحقيق والتغطية اإلعالمية الواسعة عن سلوك أطراف الرتاع فضالً عن أن وجـود هـذه               

  .العناصر ميكن أن حيول دون إساءة السلوك
 بشأن األمن القومي وُحريـة التعـبري        ١٩٩٥ وطبقاً ملبادئ جوهانسربغ لعام     -١٧٧٠

، فإن احلكومات ال جيوز هلا أن متنع الصحفيني أو ممثلـي            )١١٣٣(واحلصول على املعلومات  
املنظمات احلكومية الدولية أو املنظمات غري احلكومية، الذين يراقبون االمتثـال حلقـوق             

ها أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن      اإلنسان أو املعايري الدولية، من دخول املناطق اليت تتوافر في         
وليس للحكومات  . هناك انتهاكات ُترتكب أو ارتكبت حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين        

أن تستبعد الصحفيني أو ممثلي تلك املنظمات من املناطق اليت تـشهد العنـف أو الـرتاع             
  .املسلَّح، إالّ إذا كان وجودهم يشكِّل خماطرة واضحة على سالمة اآلخرين

ويساور البعثة القلق بشأن ما يكاد يكون االستبعاد الكامل لوسـائل اإلعـالم               -١٧٧١
وفيما ُسِمَح لوسائل   . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ومراقيب حقوق اإلنسان من غزة منذ       

 فإن البعثة تشعر بالقلق العميـق ألن        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٣اإلعالم بالدخول منذ    

__________ 

أيدها مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري، يف تقـاريره      ) E/CN.4/1996/39(هذه املبادئ    ) ١١٣٣(
نة حقوق اإلنسان، يف دوراهتا الثانية واخلمسني والرابعة واخلمسني واخلامـسة واخلمـسني             املقدَّمة إىل جل  

والسابعة واخلمسني، كما أحالت إليها اللجنة يف قراراهتا السنوية الصادرة كل سنة بشأن ُحريـة التعـبري      
  .١٩٩٦منذ عام 
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ايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وبتسيليم ما زالت حمرومة مـن           مجاعات مثل هيومان ر   
الدخول إىل قطاع غزة من جانب السلطات العسكرية اإلسرائيلية مما يعوق حتقيقاهتـا يف              

اّدعي بوقوعه من انتهاكات للقانون خالل العمليات العسكرية، وال تـرى البعثـة أي               ما
  .سبب وجيه لرفض هذا الدخول

بعثة أن إسرائيل، يف اإلجراءات اليت اختذهتا حبق الناشطني السياسيني          وتالحظ ال   -١٧٧٢
واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم، حاولت أن تقلل إىل أدىن حد من تدقيق الرأي              
العام يف سلوكها، سواء خالل عملياهتا العسكرية يف غزة أو النتائج اليت حلقت بسكان غزة               

ا يربر فيما يبدو التصور بأن السلطات اإلسـرائيلية، إمنـا           من جراء هذه العمليات، وهو م     
تسعى من خالل رفضها دخول وسائل اإلعالم ومراقيب حقوق اإلنسان، إىل منع التحقيـق     

وما زال عبء تبديد    . يف مسار العمليات اليت قامت هبا العسكرية اإلسرائيلية واإلفادة عنها         
  .هذا التصور واقعاً على عاتق حكومة إسرائيل
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  اجلزء الرابع

  املساءلة وإجراءات االنتصاف القضائية    

اإلجراءات واالستجابات من جانب إسرائيل إزاء االدعاءات         -سادس وعشرون 
  بارتكاب قواهتا املسلحة انتهاكات حبق الفلسطينيني

متثل التحقيقات، واإلجراءات القضائية، إذا ما متت على النحو املالئـم، حبـق               -١٧٧٣
 ارتكاهبم انتهاكات خطرية، ضرورة الزمة لكفالة احتـرام حقـوق اإلنـسان             املشتبه يف 

وتتحمَّل الـدول واجبـاً   . والقانون اإلنساين وملنع تطور مناخ يسوده اإلفالت من العقاب    
  .مبقتضى القانون الدويل بالتحقيق يف االدعاءات بارتكاب االنتهاكات

حقَّقت البعثة يف عدد كبري مـن       وعلى حنو ما اتضح يف الفصول السابقة، فقد           -١٧٧٤
ومن هنا أصبحت   . ادعاءات االنتهاكات ووجدت أن كثرياً منها يستند إىل أساس حقيقي         

البعثة ملزمة بالنظر يف نطاق امتثال إسرائيل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل بالتحقيق يف             
مة إسرائيل بشأن   وقد طلبت البعثة معلومات من حكو     . تلك االنتهاكات املدعى بارتكاهبا   

أي حتريات تكون قد أجرهتا يف احلوادث اليت حققت فيها البعثة فضالً عن نتـائج تلـك                 
  .التحريات يف حال وجودها، ولكن البعثة مل تتلق أي رّد يف هذا الشأن

واالدعاءات املتعلقة باالنتهاكات اخلطرية املدعى بارتكاهبا ضد قانون حقـوق            -١٧٧٥
وتدعي إسرائيل  . يل نشأت تقريباً فور أن بدأت العمليات العسكرية       اإلنسان والقانون الدو  

  .زال جاريا أهنا أجرت حتقيقات حمدودة يف هذه االدعاءات وأن بعضها ما
ويف أعقاب العمليات العسكرية، كتبت جمموعة من مثـاين منظمـات غـري               -١٧٧٦

ء آلية مستقلة وفعَّالـة     حكومية إسرائيلية إىل املدعي العام، السيد ميين مازوز، تطلب إنشا         
للتحقيق يف االدعاءات بارتكاب انتهاكات خطرية لقوانني احلرب خالل اهلجوم على غزة،            

قانونية اإلجراءات والتوجيهات الفعلية الـيت  "كما طلبت أن تتصدى التحقيقات إىل تناول   
 وضع   على أساس أن مكتب املدعي العام العسكري مل يكن يف          "أُعطيت للقوات يف امليدان   

خـالل  "يؤهله إلجراء حتقيق سليم بسبب مشاركته الشخصية فضالً عن موظفي مكتبـه             
  .)١١٣٤( يف الرتاع مبا من شأنه أن ينال من حْيدة واستقاللية التحقيق"مراحل ُصنع القرار

__________ 

 السيد ميناحيم مـازوز باسـم تـسع    رسالة رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل إىل املدعي العام إلسرائيل،          ) ١١٣٤(
ــة   ــسان، مؤرَّخ ــوق اإلن ــات حلق ــاين٢٠منظم ــانون الث ــاير / ك ــى ٢٠٠٩ين ــة عل  ومتاح
http://www.acri.org.il/pdf/Gaza200109.pdf.  
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ورداً على الرسالة، أوضح مكتب املدعي العام أنـه بعـد انتـهاء العمليـات                 -١٧٧٧
 ومبا من شأنه كـذلك  " العملياتيةحتقيقاتهإلسرائيلي يف تنفيذ بدأ جيش الدفاع ا   "العسكرية  

ومل يقبل التأكيد بأن املوقـف      . أن يتم تدارس احلوادث املختلفة اليت أصيب فيها املدنيون        
املزدوج للمدعي العام العسكري، بوصفه املستشار القانوين للسلطات العسكرية، وباعتباره          

فراد العسكريني املتهمني خبرق القانون ال حيق لـه         الشخص املنوط به أن يضمن حماكمة األ      
  .)١١٣٥(يشارك يف التحقيق من مث أن
 ولكن املدعي العـام مل      )١١٣٦(وقد بعثت املنظمات غري احلكومية برسالة أخرى        -١٧٧٨

  .يرد هذه املرة
 كتبت جمموعة من األساتذة واحلقوقيني اإلسرائيليني       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥ويف    -١٧٧٩

عام أيضاً تطلب إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف اإلجراءات اليت متـت خـالل      إىل املدعي ال  
  .على أن البعثة ال تعلم أهنم تلقوا أي رد يف هذا الشأن. العمليات العسكرية

واطّلعت البعثة أيضاً على البيانات الـصحفية املتعلقـة بفـتح حتقيقـات يف                -١٧٨٠
مـارس  / آذار١٩ويف .  لإلعداد"رابني"برنامج االدعاءات اليت قيل أهنا مقدَّمة من جنود يف     

 أصدر املدعي العام العسكري، الربيغادير جنرال أفيشاي منـدلبلت تعليماتـه إىل             ٢٠٠٩
ُشعبة التحقيقات اجلنائية يف الشرطة العسكرية بالتحقيق يف التصرفات اليت يدعى أن أقـدم              

ة إىل رسالة تلقاها قبل أسابيع      وجاء القرار استجاب  . عليها اجلنود خالل العمليات العسكرية    
قليلة، وبعث هبا رئيس برنامج رابني مفيداً عن ادعاءات قدمها جنود بشأن إطالق الـنريان         

وبعد ذلك بأحد عشر يوماً أُغلقت التحقيقات على أساس أن العناصر           . )١١٣٧(على املدنيني 
وطبقاً للقـوات   . "قأقاويل دون أن تعززها احلقائ     إىلدت  تنإمنا اس "اجلوهرية يف االدعاءات    

املسلحة اإلسرائيلية، خلُص التحقيق إىل أن اجلنود ذوي الصلة مل يشهدوا بالفعل األحداث             
، وردت  ٢٠٠٩يوليـه   / ويف تقرير أصدرته حكومة إسرائيل يف متوز       )١١٣٨(املدعى بوقوعها 

__________ 

:  متـاح علـى    ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٢٤رد املدعي راز نيزري باسم املدعي العام إلسرائيل، بتاريخ           ) ١١٣٥(
http://www.acri.org.il/pdf/Gaza240209.pdf.  

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩ من منظمات حقوق اإلنسان مؤرخة       ١١الرسالة الثانية إىل املدعي العام باسم        ) ١١٣٦(
  .http://www.acri.org.il/pdf/gaza190309.pdf: متاحة على

يشري رئيس هيئة األركان العامة جليش الدفاع اإلسرائيلي إىل االدعاءات اليت أثريت يف مركـز رابـني                 " ) ١١٣٧(
يف رئيس االدعاء العام جليش الدفاع اإلسرائيلي يـأمر بـالتحقيق           "؛  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣،  "لإلعداد

 وكالمهـا متـاح علـى       ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩،  "االدعاءات اليت أثريت يف مركز رابني لإلعـداد       
http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/default.htm.  

مـارس  / آذار ٣٠،  "تستند إىل أقاويل  : املدىل هبا يف مركز رابني    حتقيق الشرطة العسكرية بشأن البيانات      " ) ١١٣٨(
  .http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/default.htm، متاح على ٢٠٠٩
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وألن البعثة مل تتح هلـا فـرص        . مناقشة موجزة الثنتني من احلوادث اليت مت التحقيق فيها        
  . )١١٣٩(الوصول إىل نتيجة هذه التحقيقات فهي غري قادرة على تقييم التقرير

أبريل، أفرجت القوات املسلحة اإلسرائيلية بصورة علنية عـن         / نيسان ٢٢ويف    -١٧٨١
وتكررت . نتائج مخسة حتقيقات أجرهتا مخسة أفرقة يرأس كالً منها ضابط برتبة كولونيل            

وذكرت القـوات  . )١١٤٠(صادر عن حكومة إسرائيلنفس املعلومات بعد ذلك يف التقرير ال    
املسلحة اإلسرائيلية أن أعضاء الفريق مل يكونوا على اتصال مباشر بالتسلـسل القيـادي              
خالل العمليات العسكرية يف غزة وأهنم تصرفوا باستقاللية مبعـىن أن كـانوا يتمتعـون               

ت العمليـة بأهنـا     بإمكانية الوصول الكامل إىل املعلومات واألشخاص واألدلة وقد وصف        
  .)١١٤١("سلسلة من التحقيقات العملياتية"انطوت على 

  : وطبقاً للمصدر نفسه فإن التحقيقات اخلمسة تعلَّقت مبا يلي  -١٧٨٢
االدعاءات املتصلة حبوادث مت فيها إطالق النار على َمَرافق األمم املتحدة             )أ(  

  ومرافق دولية وتعريضها للتلف؛
  لنار على املرافق الطبية واملباين واملركبات واألطقم؛حوادث تتعلق بإطالق ا  )ب(  
  ادعاءات تتصل حبوادث أصيب فيها كثري من املدنيني من غري ذوي الصلة؛  )ج(  
  استخدام أسلحة حتتوي على مادة الفوسفور؛  )د(  
  .إتالف اهلياكل األساسية وتدمري املباين بواسطة القوات الربية  )ه(  

ملالحظات واالستنتاجات املتصلة هبذه التحقيقات يف مواقع       وقد مت التطرق إىل ا      -١٧٨٣
أما اخلالصة، على حنو ما ذُكر يف النشرة الصحفية الصادرة عـن            . أخرى من هذا التقرير   

 القتال يف غزة، كان جيش الدفاع اإلسـرائيلي         طيلة"القوات اإلسرائيلية املسلَّحة فهي أنه      
التحقيقات كشفت عن عدد صغري جداً مـن        " ومع ذلك فإن  . "يعمل طبقاً للقانون الدويل   

  ."احلوادث اليت شهدت أخطاء يف االستخبارات أو العمليات خالل القتال
وذكرت القوات املسلحة اإلسرائيلية أن التحقيق كان مطوالً، وأن هناك بعض             -١٧٨٤

أكيـد  ومت الت. زالت قيد الفحص وأنه يتم التحقيق يف ادعاءات إضـافية          القضايا احملدَّدة ما  
 مل تكن بديالً عن التحقيقات العملياتية اليت تقوم هبـا القـوات           "حتقيقات اخلرباء "على أن   

  .٢٠٠٩يونيه /املسلحة اإلسرائيلية املركزية يف العملية برمتها، وهو حتقيق جارٍ ُيختتم يف حزيران

__________ 

  .٣٢٩-٣٢٤  الفقرات،"... العملية يف غزة" ) ١١٣٩(
  .٣٢٠-٣١٨فسه، الفقرات املرجع ن ) ١١٤٠(
  ."... إغالق التحقيقات" ) ١١٤١(
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، عمدت القـوات اإلسـرائيلية      )١١٤٢(ويف رٍد على تقرير ملنظمة العفو الدولية        -١٧٨٥
.  اليت أجرهتا يف أعقـاب العمليـات العـسكرية         "عدد التحقيقات "ب سلحة إىل التذكري    امل

فباإلضافة إىل التحقيقات اليت أمر بإجرائها رئيس األركان العامة، اجلنرال غايب اشكنازي،            
ذكرت القوات اإلسرائيلية املسلحة أهنا تنظر يف أمر شكاوى مقدَّمة من مصادر شىت وأنـه               

  .)١١٤٣("فتح حتقيق جنائيبالفعل بنة فقد أمر رئيس االدعاء العسكري يف حاالت معيَّ"
 توافرت تقارير إعالمية تفيد بـأن املـدعي العـام           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠ويف    -١٧٨٦

 قضية من واقع مائة شكوى      ١٤العسكري أمر الشرطة العسكرية ببدء حتقيقات جنائية يف         
ومثة تقريـر   . ي خالل العمليات العسكرية   تقريباً قُدِّمت ضد اجلنود وتتعلق بسلوك إجرام      

 قضية، وإن مل تـرد أي تفاصـيل   ١٣رمسي شامل صدر عالنية يف اليوم نفسه وتطرَّق إىل   
  .)١١٤٤(بشأن القضايا

والبعثة ليست على علم بإجراء أي حتقيق آخر أو أي إجراء آخر مت اختاذه سواء                 -١٧٨٧
  .ما يتصل بالعمليات العسكريةمن جانب املدعي العام العسكري أو املدعي العام في

وفيما يتعلق بالعنف الذي تعرض له الفلسطينيون خارج قطاع غـزة وكـان               -١٧٨٨
 كـانون   - ٢٠٠٨ديسمرب  /متصالً بالعمليات العسكرية اليت متت يف الفترة كانون األول        

، مل تستطع البعثة مجع معلومات بشأن أي حتقيقات ميكن أن تكون قد             ٢٠٠٩يناير  /الثاين
  . يف هذا اخلصوصجرت

  نظام التحقيق واملقاضاة اإلسرائيلي  -ألف   
ترى البعثة أنه يف تقييم اضطالع إسرائيل بواجبها بالتحقيق، ال بد مـن إيـالء       -١٧٨٩

ويف حاالت االشتباه يف وقوع جتاوزات فإن       . االعتبار لُنظمها الداخلية القانونية والقضائية    
إجـراءات  ) أ: (قانون أن جتري حتقيقات من خـالل      للقوات اإلسرائيلية املسلحة، حبكم ال    

حتقيقات ) ج(؛  )"حتقيقات يف العمليات  "(حتقيقات عملياتية تعرف أيضاً بأهنا      ) ب(تأديبية؛  
حتقيقات الـشرطة   ) د(خاصة يقوم هبا ضابط برتبة كبرية بناًء على طلب رئيس األركان؛            

  .)١١٤٥(العسكريةالعسكرية بواسطة ُشعبة التحقيقات اجلنائية يف الشرطة 

  
__________ 

   ....  يوما٢٢ً: "الرصاص املصبوب"عملية : غزة/إسرائيل ) ١١٤٢(
:  متـاح علـى    ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٢،  "رد جيش الدفاع اإلسرائيلي على تقريـر منظمـة العفـو          " ) ١١٤٣(

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MUMA-7TL866?OpenDocument.  
 قضية بشأن سوء سـلوك      ١٤ جنائية يف    باستقصاءاتجيش الدفاع اإلسرائيلي يأمر     " جريوزاليم بوست  ) ١١٤٤(

  .١٢، الفقرة "... العملية يف غزة"؛ ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠، "بوقوعهمدعى 
: انظر أيضاً هيومان رايتس ووتش، تشجيع اإلفالت من العقاب        . ١٩٥٤/١٩٥٥قانون العدالة العسكرية     ) ١١٤٥(

  .٣٩، الصفحة )٢٠٠٥يونيه /حزيران(عدم قيام العسكرية اإلسرائيلية بالتحقيق يف املخالفات 
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  اإلجراءات التأديبية  -١  
اإلجراءات التأديبية تتم عادة يف حالة ارتكاب خمالفات ثانوية ضد االنـضباط              -١٧٩٠

والقواعد العسكرية، وال تنطبق على التحقيقات اليت تتم بشأن االنتهاكات اخلطرية حلقوق            
 بوقوعها وما زالت حمـل      وهي ال تتصل باالنتهاكات املدعى    . اإلنسان أو القانون اإلنساين   

  .اهتمام البعثة
اجليش : ومثة عناصر عديدة هلا دور تضطلع به يف هذا النظام للتحقيق واملقاضاة             -١٧٩١

  .والشرطة العسكرية واملدعي العام العسكري واحملاكم العسكرية
وتصف القوات املسلحة اإلسرائيلية رمسياً مهمة جهاز املدعي العام العـسكري             -١٧٩٢
  :نحو التايلعلى ال

جهاز املدعي العام العسكري يتوىل مهام اإلشراف واإلنفـاذ يف جمـال              
سيادة القانون على مستوى جيش الدفاع اإلسرائيلي بأكمله، ويقدِّم املـشورة           
القانونية إىل رئيس األركان، وإىل مجيع ُشعب جيش الـدفاع اإلسـرائيلي يف             

وتتمثَّل مهمته يف غرس    .  والدويل اجملاالت اليت تتصل بالقانون العسكري واحمللي     
  .)١١٤٦(املبادئ العامة للقانون وقيم العدالة يف جيش الدفاع اإلسرائيلي

وتالحظ البعثة أن املدعي العام العسكري هو ضابط عسكري ُيسدي املـشورة              -١٧٩٣
 القانونية إىل السلك العسكري، كما يتوىل التحقيق واملتابعة القضائية فيما يتـصل بالعـسكريني             

وتالحظ كذلك أن حكومة إسرائيل تصر على أنه برغم كونه جزءاً مـن اهليئـة       . أنفسهم
  .العسكرية فإن املدعي العام العسكري يعمل يف إطار من االستقالل الوظيفي الكامل

  استخالص املعلومات بشأن العمليات  -٢  
ملعلومات من قانون العدالة العسكرية تعرِّف استخالص ا      ) أ) (ألف (٥٣٩املادة    -١٧٩٤

العسكرية فيمـا يتعلـق     ئح  األوامر واللو ل طبقاًإجراء يتبناه اجليش    ": بشأن العمليات بأنه  
  ."حبادثة تقع خالل عملية تدريب أو عملية عسكرية أو فيما يتصل هبما

وعمليات استخالص املعلومات هي استعراضات من شأهنا مراجعة احلـوادث            -١٧٩٥
الوحدة ونفس النسق القيادي باإلضـافة إىل ضـابط         والعمليات ويتوالها جنود من نفس      

من "ويف أعقاب كل عملية عسكرية      . وُيقصد هبا أن ختدم األهداف العملياتية     . برتبة أعلى 
 يتم إجراء حتقيق ميداين لفحص أداء القوات وملعرفة اجلوانب اليت ينبغي احلفـاظ              أي نوع 

أن تكون سـرية حبيـث يتـاح        ومن املفترض    )١١٤٧("عليها واجلوانب اليت ينبغي حتسينها    

__________ 

)١١٤٦ ( http://dover.idf.il/IDF/English/units/other/advocate/Mission/default.htm.  
  .٢٩١، الفقرة "... العملية يف غزة" ) ١١٤٧(
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أما النتائج فُترفع إىل مكتب املدعي العام العسكري، وله أن يـرى، أو    . للجنود التكلُّم علناً  
يدعو إىل التشكك بوقوع جرمية ارتكبت، ويأمر بإجراء حتقيق جنـائي            ال يرى، أن مثة ما    

ال ميكن استخدام   ومع ذلك فإذا ما فُتح حتقيق جنائي وأحيلت القضية إىل احملاكمة            . كامل
 )ألـف  (٥٣٩املادة  (هذا النوع من استخالص املعلومات دليالً يف اإلجراءات القضائية الالحقة           

  ).من قانون العدالة العسكرية
وقد أصبح استخدام عمليات استخالص املعلومات العـسكرية أداة منتظمـة             -١٧٩٦

عدة بعد أن طرأ تغـيري رمسـي        ملعاجلة احلوادث الناشئة عن العمليات العسكرية، مبثابة القا       
وهذه السياسة اجلديـدة جـاءت      . )١١٤٨(٢٠٠٠على السياسة اليت بدأ العمل هبا يف عام         

وهذا التغـيري يف    . متسقة مع حتّول إىل اتباع منظور الرتاع العسكري يف معاجلة االنتفاضة          
 األوىل حىت   السياسة كان يعين بدوره أن التحقيقات اجلنائية مل تعد متثِّل بالضرورة اخلطوة           

  .عندما تثور ادعاءات هلا مصداقية بارتكاب جرائم خطرية من جانب األفراد العسكريني
وملكتب املدعي العام العسكري أن يرجع إىل هذه التحقيقات العملياتيـة، وإذا              -١٧٩٧

ارتأى أن األمر يستوجب حتقيقاً جنائياً على أساس شهادة اجلنود خالل هذه العمليـة،               ما
  .إصدار األوامر يف هذا الشأن وعندئذ ال بد أن يبدأ حتقيق جنائي من جديدجيوز له 

  التحقيقات اخلاصة  -٣  
 -لوزير الدفاع ولرئيس هيئة األركان تعيني ضابط أو جمموعة مـن الـضباط                -١٧٩٨

 للتحقيق يف املسائل ذات األمهية اخلاصـة واحلـساسية          -غالباً ما يكونون من رتب عالية       
ى املواد اليت يتم مجعها يف التحقيقات اخلاصـة سـرية بـدورها وال جيـوز              وتبق. املتميزة

ومع ذلك فإن احملقق اخلـاص يتوصَّـل إىل         . استخدامها قرينة يف إجراءات دعاوى احملاكم     
استنتاجات ويصوغ توصيات وال ميكن بدء التحقيقات اجلنائية إالّ بعد أن ُينجـز احملقـق               

  . به اخلاص العمل الذي يقوم

  لتحقيقات اجلنائيةا  -٤  
للمدعي العام العسكري أن يأمر ُشعبة التحقيقات اجلنائية بفتح حتقيق جنـائي              -١٧٩٩

  . لوقوع جرمية ارتكبها األفراد العسكريون"شكاً معقوالً"إذا ما وجد أن مثة 

__________ 

انظـر أيـضاً    . ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٦دانييل ريزنر يف جنيف يوم      ) املتقاعد(مقابلة للبعثة مع الكولونيل      ) ١١٤٨(
 قـسم القـانون   ـلاً  ـمعه عندما كان مساعداً للمدعي العام العسكري للقانون الدويل ورئيـس           مقابلة
ـ  ٤١ص  ... تشجيع اإلفالت من العقـاب    : بالقوات املسلحة اإلسرائيلية يف    الدويل  اًـأيـض  رـ؛ انظ

ــسيليم،  ــصى  "بت ــة األق ــالل انتفاض ــسكرية خ ــشرطة الع ــات ال ــى"حتقيق ــاح عل : ، مت
http://www.btselem.org/English/Accountability/Investigatin_of_Complaints.asp.  
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وعادة ما يرسل موجز للتحقيقات العملياتية إىل مكتب املدعي العام العسكري،             -١٨٠٠
ومن أجل إصـدار األمـر      . يضاً أن يطلب االطالع على املالحظات الكاملة      وإن كان له أ   

املـادة  (بفتح حتقيق جنائي، عادة ما يتشاور املدعي العام العسكري مع ضابط برتبة لـواء         
أما العناصـر الـيت يـضمها       ). من قانون العدالة العسكرية   ) ب) (٤) (ب) (ألف (٥٣٩

نائي من هذا القبيل بل تظل مكتومة عـن         استخالص املعلومات فال تصلح ضمن حتقيق ج      
  )).٤) (ب) (ألف (٥٣٩املادة (السلطات اليت تتوىل التحقيق 

وللمدعي العام أن يراجع قراراً صادراً عن املدعي العسكري بفـتح، أو عـدم                -١٨٠١
وميكن أن يبـدأ    . فتح، حتقيق جنائي، أو قراره بتوجيه أو عدم توجيه االهتام إىل املشتبه هبم            

لعملية فرد متظلم أو منظمة غري حكومية، ويتم ذلك ببساطة من خالل توجيه رسالة              هذه ا 
وللمحكمة العليا أن تتلقى التماساً مبراجعة قرارات املدعي العـام          . مباشرة إىل املدعي العام   

  .)١١٤٩(العسكري أو املدعي العام
قات اجلنائيـة،   وينبغي إعداد ملف بناًء على التحقيقات اليت جتريها ُشعبة التحقي           -١٨٠٢

وللمـدعي العـام    . وهذا امللف يتم إرساله إىل مكتب املدعي العام العسكري الستكماله         
العسكري أن يقرر إغالق امللف لعدم كفاية األدلة أو إعادته من أجل مزيد من التحقيق أو                

 ةوإذا ما صدرت الالئحة املذكورة، حتوَّل القضية إىل حماكمـة عـسكري           . أن ُيصدر الئحة اهتام   
تتوالها احملاكم اإلقليمية أو احملاكم العسكرية اخلاصة اليت تتشكَّل من ثالثة إىل مخسة قضاة              

وتتخذ القرارات بأغلبية األصوات وال حتتاج إىل أن تـشفع          . أغلبهم يكونون من الضباط   
  .)٣٩٣ و٣٩٢املادتان  ("إذا كان قانون العدالة العسكرية يقضي بغري ذلكإالّ "حبيثيات 
وميكن استئناف قرار صادر عن حمكمة إقليمية أو حمكمة خاصة أمـام حمكمـة       -١٨٠٣

االستئناف العسكرية اليت حيتاج قرارها النهائي إىل تصديق رئيس هيئة األركان العامة بعد              
وقد أفادت إسرائيل بأن رئيس هيئة األركان العامـة         . التشاور مع املدعي العام العسكري    

وللمجـين علـيهم أو ملمثلـيهم       . )١١٥٠(حكام احملالة إليـه   صّدق يف املاضي على مجيع األ     
القانونيني أن يستأنفوا القرارات بعدم توجيه االهتام لدى املدعي العام العسكري وإذا مـا              

  .فشلوا يف ذلك لدى حمكمة العدل العليا

  التقييم القانوين  -باء   
لدويل التزامـاً   يرتب كل من القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ا           -١٨٠٤

واضحاً على الدول بأن جتري حتقيقات وأن تتوىل، على النحو املالئم، حتريـك الـدعوى               
بشأن االدعاءات بارتكاب انتهاكات خطرية من جانب األفراد العسكريني سواء خـالل            

__________ 

  .٣٠٠، الفقرة "... العملية يف غزة" ) ١١٤٩(
  .املرجع نفسه ) ١١٥٠(
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 من اتفاقية جنيف    ٤٩وهذه القاعدة تعبِّر عنها املواد      . العمليات العسكرية أو خارج نطاقها    
 من اتفاقية   ١٤٦ من اتفاقية جنيف الثالثة و     ١٢٩ من اتفاقية جنيف الثانية، و     ٥٠، و األوىل

 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة     ٦ و٢جنيف الرابعة؛ وكذلك يف املادتني   
وترى البعثة أن االلتزامات اليت تـضطلع       .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٦والسياسية واملادة   

بالعمل، بصورة مالئمة، على املقاضاة عن ارتكاب جـرائم احلـرب           هبا الدول بالتحقيق و   
وغريها من اجلرائم املدعى بارتكاهبا من جانب قواهتا املسلحة أو على أراضـيها تـشكل               

  .)١١٥١(قاعدة من قواعد القانون العريف الدويل
وتضم أحكام القانون اإلنساين الدويل التزاماً بالتحقيق يف املخالفات اخلطـرية             -١٨٠٥

 املشتركة بينـها، ولكـن      ١وهذا االلتزام ينبثق بصورة عامة عن املادة        . التفاقيات جنيف 
من اتفاقية جنيف الرابعـة     ) (٢(١٤٦بصورة أخّص عن أحكامها السابق ذكرها؛ فاملادة        

البحث عن األشخاص   "ب تنص على أن كالً من األطراف السامية املتعاقدة يتحمَّل االلتزام           
مر بارتكاب مثل هذه املخالفات اخلطـرية وبتقـدمي         واإصدارهم األ  ب واملدعى بارتكاهبم أ  

  ."... هؤالء األشخاص بصرف النظر عن جنسيتهم إىل حماكمة
 ٢فاملـادة   . وهناك التزام مواز بالتحقيق يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان           -١٨٠٦

دولة الطـرف أن حتتـرم      من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تتطلَّب من ال         
وتضمن جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها كل احلقوق املعترف هبا             
يف هذا العهد، وتتعهَّد بأن تكفل توفري سبيل فعَّال للتظلُّم ألي شخص انتهكت حقوقه أو               

 ٢ تتطلبه املادة     كما أن عدم كفالة احلقوق على النحو الذي        ٢حرياته املعترف هبا يف املادة      
  .من شأنه أن يفضي إىل انتهاك مستقل

كنتيجة مساح الدول األطراف أو عدم مساحها باختاذ التـدابري املالئمـة أو             ... 
ممارسة االنتباه الواجب من أجل منع الضرر الذي تتسبب فيه هذه األعمال من             

  .والتعويض عنهاجانب األشخاص العاديني أو اهليئات واملعاقبة عليها والتحقيق فيها 
[...]  
ومن شأن عدم قيام دولة طرف بـالتحقيق يف االدعـاءات بارتكـاب               

  .)١١٥٢(... انتهاكات أن يفضي بذاته إىل انتهاك منفصل للعهد
ويف عدة قرارات بشأن مراسالت فردية تتعلق باعتداءات على حق احلياة وعلى              -١٨٠٧

ان أن عدم التحقيق فيها ومن مث معاقبـة         السالمة البدنية، أرتأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنس      

__________ 

  .)٤٣-٣٣الفقرات (، E/CN/4/2006/53؛ ٦٠٧، الصفحة ١٥٨، القاعدة ...القانون اإلنساين العريف الدويل  ) ١١٥١(
  .١٥ و٨، الفقرتان )٢٠٠٤(٣١ليق العام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التع ) ١١٥٢(
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أريانـا ضـد     دي بوتيستاوعلى سبيل املثال يف قضية      . مرتكبيها إمنا ميثالن انتهاكاً للعهد    
  :، ارتأت اللجنة ما يليكولومبيا

أن تتحمل الدولة الطرف واجب التحقيق الدقيق يف االنتهاكات املـدعى           ... 
االختفـاء القـسري لألشـخاص،    بارتكاهبا حلقوق اإلنسان وبالذات حاالت  

وانتهاكات احلق يف احلياة، وحتريك الـدعوى اجلنائيـة وحماكمـة ومعاقبـة             
وهذا الواجب ينطبق بداية يف احلاالت اليت يتم        . املسؤولني عن هذه االنتهاكات   

  .)١١٥٣(فيها حتديد هوية مرتكيب تلك االنتهاكات
ان ينطبق بنفس القدر علـى    وهذا االلتزام بالتحقيق مبوجب قانون حقوق اإلنس        -١٨٠٨

 وهي تتعلق   إيساييفا ضد روسيا  ويف قضية   . اإلجراءات اليت يتم اختاذها خالل الرتاع املسلح      
بامرأة قُتل أقرباؤها من جراء القصف العشوائي يف شيشنيا على يـد القـوات الروسـية،                

األوروبيـة   من االتفاقيـة     ٢ارتأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن مقتضيات املادة         
احلقـوق  .. . فل لكل فـرد   كأن ي " (١وهذا احلكم يتفق مع املادة      . تنطبق يف هذه احلالة   

بالتبعية ضرورة توافر شـكل مـن       "وهذا يتطلب   ) "واحلريات الوارد تعريفها يف االتفاقية    
  .)١١٥٤("أشكال التحقيق القضائي الفعَّال عندما يلقى األفراد مصرعهم نتيجة استعمال القوة

قد أرست احملكمة سلسلة من املبادئ اليت ال بد وأن يراعيها حتقيق من هـذا               و  -١٨٠٩
ومن بينها أن تتصرف السلطات مببادرة من جانبـها وأن تعمـل يف إطـار مـن                 : القبيل

  .االستقالل وأن يكون التحقيق فعَّاالً وناجزاً
  .)١١٥٥(كما أن حمكمة األمريكتني حلقوق اإلنسان أرست قضاًء مماثال  -١٨١٠
 وترى البعثة أن الواجب الذي يقضي بالتحقيق يف االدعاءات بارتكـاب انتـهاكات              -١٨١١

 ميتـد   خطرية حلق احلياة والسالمة البدنية مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،           
  .بنفس القدر ليشمل االدعاءات املتصلة بأفعال ارتكبت يف سياق نزاع مسلَّح

__________ 

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٧، اآلراء بتاريخ    ٥٦٣/١٩٩٣، رسالة رقم    بوتيستا دي أريانا ضد كولومبيا     ) ١١٥٣(
 أجنيـل   خوسيه فيسنيت وأمادو فيافاين شابارو، لويس نابوليون توريس كريسبو،        ؛ انظر أيضاً    ٦-٨، الفقرة   ١٩٩٥

، اآلراء  ١٩٩٥-٦١٢، رسالة رقـم     ابارو توريس ضد كولومبيا   ماريا توريس أرويو وأنطونيو هوغيس ش     
 ،٢٠٠٤-١٢٥٠، رسـالة رقـم      راجاباكسي ضد سري النكـا    ؛  ٨-٨، الفقرة   ١٩٩٥يوليه  / متوز ٢٩بتاريخ  

  .٣-٩، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / متوز١٤اآلراء بتاريخ 
 - ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٢٤، احلكم بتـاريخ     ٥٧٩٥٠/٠٠، الطلب رقم    إيساييفا ضد روسيا  قضية   ) ١١٥٤(

  .٢٠٩ الفقرة
  .مذحبة مابرييبان ضد كولومبيا، قضية أوتيانغو ماساكريس ضد كولومبياانظر قضية  ) ١١٥٥(
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لدولة بالتحقيق مؤكد بعمق يف قضاء احملكمـة العليـا يف           كذلك فإن واجب ا     -١٨١٢
وعليه، ففي قضية حاالت القتل العمد اليت تتعلَّق باستعمال القوة املسلحة ضـمن     . إسرائيل

  :سياق ينظر إليه بوصفه نزاعاً مسلحاً، خلصت احملكمة إىل ما يلي
ل هـذا   بعد هجوم يتعرض له مدين يشتبه يف أنه مشارك بدور نشط، يف مث            ... 

ـ  (الوقت، يف األعمال العسكرية، ال بد من إجراء حتقيق دقيق            ) عيـبأثر رج
علـى أن يكـون هـذا       . فيما يتصل بدقة حتديد اهلدف وظروف اهلجوم عليه       

  .)١١٥٦(ًالتحقيق مستقال
وتالحظ البعثة أن إسرائيل ال جتـادل يف واجبـها بـالتحقيق يف االدعـاءات             -١٨١٣

وعلى العكس فقـد ذكـرت مـراراً        . واهتا املسلحة بارتكاب جرائم خطرية من جانب ق     
  .)١١٥٧(وتكرراً أن نظام التحقيق الذي وضعته نظام فعَّال

ويبقى النظر فيما إذا كانت إسرائيل، لدى اضطالعها بواجبها يف التحقيـق يف               -١٨١٤
ية ادعاءات االنتهاكات اخلطرية، تراعي املبادئ العاملية الشاملة لالستقاللية والفعالية والفور         

واحليدة على أساس أن هذه املبادئ مت تطويرها يف قضاء احملاكم الدولية حلقوق اإلنـسان               
  .)١١٥٨(واتفقت عليها الدول املمثَّلة ضمن هيئات األمم املتحدة ذات الصلة

وترى البعثة أن النظام املعمول به يف إسرائيل، الوارد وصفه أعـاله يف معاجلـة        -١٨١٥
خطرية من جانب أفراد القوات املسلحة ال ميتثـل جلميـع           االدعاءات بارتكاب خمالفات    

  .املبادئ هذه
ويف . إن النظام ليس فّعاالً يف التصدي لالنتهاكات ويف الكشف عن احلقيقـة              -١٨١٦

أيان كاتس الذي كـان حـىت       ) املتقاعد(هذا الصدد تشري البعثة إىل تصرحيات الكولونيل        
ري، وانتقد فيها استخدام القـادة أسـلوب         نائباً للمدعي العام العسك    ٢٠٠٣مارس  /آذار

ويف اجتماع للجنـة العـسكرية      . استخالص املعلومات من أجل منع التحقيقات اجلنائية      
  :كاتس ذكر ما يلي) املتقاعد(واألمنية التابعة لنقابة احملامني يف إسرائيل أفيد بأن الكولونيل 

حتقيقـات  ، فُتحت   ٢٠٠٤أغطس  /من بداية االنتفاضة واعتباراً من آب       
يف اإلصابات والوفيـات    ] بواسطة ُشعبة التحقيقات اجلنائية للشرطة العسكرية     [

__________ 

، القـضية   اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل وآخـرون ضـد حكومـة إسـرائيل وآخـرين                ) ١١٥٦(
  .٤٠، الفقرة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣، ٧٦٩/٠٢ رقم

  .٢٦٣، الفقرات "... العملية يف غزة" ) ١١٥٧(
املبادئ املتعلقة بفعالية منع حاالت اإلعدام خارج نطاق قضائي أو بإجراءات موجزة واإلعدام التعـسفي                ) ١١٥٨(

واملبـادئ املتعلقـة بفعاليـة      ) ، املرفق ١٩٨٩/٦٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     (والتحقيق فيها   
ة القاسـية أو الالإنـسانية أو       التحقيق والتوثيق فيما يتعلق بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوب          

  ).، املرفق٥٥/٨٩اجلمعية العامة  قرار. (املهينة
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 حتقيقاً يف السنة الـسابقة      ٧٠وقد فُتح   . اليت حدثت بني صفوف الفلسطينيني    
يوضح أهنم رأوا أن التحقيقات العملياتيـة مل تكـن لتفـضي إىل              وحدها مما 

أمراً ببـدء   ] ي العام العسكري  املدع[ويف ذلك احلني أصدر     . استجالء احلقيقة 
وكنت جـزءاً مـن     . حتقيقات] ُشعبة التحقيقات اجلنائية بالشرطة العسكرية    [

استخدام التحقيقات العسكرية ولكن اجلـيش مل        السياسة اليت أتاحت للجيش   
يستخدم عملية استخالص املعلومات بالصورة املالئمة بسبب عـدم االمتثـال           

  .ألداة مل يثبت جدواهاللوائح واألوامر، كما أن هذه ا
كاتس يعترف بأن النظام ال ميتثـل ملقتـضيات         ) املتقاعد(ويبدو أن الكولونيل      -١٨١٧
فحىت لو صدر قرار من جانب املدعي العام العسكري يأمر بفتح حتقيقات جنائية،             . الفورية

  :فعادة ما يكون التحقيق أقرب إىل االستحالة عند هذه النقطة
ه عندما يقوم القادة بـإجراء عمليـة اسـتخالص          يتمثَّل السبب يف أن     

املعلومات العملياتية، فهم يدمرون مسرح اجلرمية، وبعدها بشهور يصبح مـن           
الصعب العثور على آثار القرائن على األرض؛ فأنـت ال تـستطيع حـىت أن               

ُشـعبة  (تفحص البندقية اليت أُطلقت منها النريان، ألنه عنـدما يبـدأ حتقيـق              
تكون قد أُطلقت عدة طلقات من نفس       ) ئية بالشرطة العسكرية  التحقيقات اجلنا 

ويف بعض احلاالت تتبّدل كثري من األيدي على البندقية ويصبح مـن            . البندقية
وينطوي قانون التحقيقات على منطق معيَّن ألنه       . الصعوبة مبكان تتبع مسارها   

ن جانـب   يرفع مستوى مصداقية التحقيقات العملياتية ولكن طريقة استغالله م        
أمر ] ُشعبة التحقيقات اجلنائية للشرطة العسكرية    [القادة من أجل منع حتقيقات      

  .)١١٥٩(غري معقول
وتالحظ البعثة أن التقرير الذي تظهر فيه البيانات املذكورة أعاله مل تطعن فيـه         -١٨١٨

وقـد تدارسـت هيومـان    . حكومة إسرائيل، كما أن البيانات تتسق مع تقييمات أخرى      
، وخلـصت إىل    ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ احلاالت اليت خضعت للتحقيق بني عامي        رايتس ووتش 

أن عدداً قليالً للغاية منها خضع بالفعل إىل حتقيقات جنائية مكتملة فيما انتهى عدد أقـل                
وعندما صدرت بالفعل اإلدانات كانت العقوبات أخف بشكل        . بكثري إىل توجيه اهتامات   

وقد خلصت إىل نفـس النتـائج       . فلسطينينيملحوظ عن تلك اليت فرضت على املدنيني ال       
  .)١١٦٠(٢٠٠٧ إىل هناية عام ٢٠٠٠منظمة ييش دين يف دراستها للحاالت من عام 

__________ 

 / كانون الثـاين ١،  "ُشعبة التحقيقات اجلنائية بالشرطة العسكرية ال تعرف كيف تؤدي عملها         "معاريف،   ) ١١٥٩(
ـيش   : املتطوعون من أجل حقوق اإلنسان، استثناءات: ، ورد ذكره يف يش دين ٢٠٠٥يناير    مقاضـاة جنـود ج

  .٢٣، الصفحة )٢٠٠٨سبتمرب /أيلول (٢٠٠٧-٢٠٠٠الدفاع اإلسرائيلي خالل وبعد االنتفاضة الثانية 
؛ انظـر   ٣٣ص  ...  مقاضـاة : ؛ اسـتثناءات  ١٠٠صـفحة   ...  التشجيع على اإلفالت من العقـاب      ) ١١٦٠(

: ، متــاح علــى"حتقيقــات الــشرطة العــسكرية خــالل انتفاضــة األقــصى "بتــسيليم، أيــضاً
http://www.btselem.org/English/Accountability/Investigatin_of_Complaints.asp.  
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إن استخدام التحقيقات العملياتية يف استعراض أداء العمليات ال ميثِّـل وسـيلة      -١٨١٩
القانون مالئمة إلجراء التحقيقات يف االدعاءات بوقوع انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان و          

ويبدو للبعثة أنه مل جير على اإلطالق اتباع الطرائـق الراسـخة يف التحقيقـات        . اإلنساين
اجلنائية، ومنها مثالً الزيارات إىل مسرح اجلرمية واملقابالت مع الشهود والضحايا وممارسة            

 إىل  كما أن التحقيقـات العملياتيـة إضـافة       . التقييم باإلحالة إىل املعايري القانونية الثقات     
 اخلمسة اليت قامت هبا القوات املسلحة اإلسرائيلية يف احلـوادث الـيت             "اخلرباء"حتقيقات  

يناير يف غزة،   / وكانون الثاين  -ديسمرب  /وقعت خالل العمليات العسكرية بني كانون األول      
تبدو وكأهنا اعتمدت حصراً على مقابالت مع الضباط واجلنود اإلسرائيليني ومن مث فهـذه      

  .متتثل للمعايري القانونية املطلوبة ت ملالتحقيقا
حتقيقـاً  " ١٠٠وقد ذكرت القوات اإلسرائيلية املسلحة أهنا أجرت أكثر مـن             -١٨٢٠
 ١٣ يف االدعاءات بوقوع خمالفات خالل العمليات العسكرية يف غزة وفُتح حنـو         "عسكرياً

بسات ذات الصلة، جتـد     وعلى أساس احلقائق املتوافرة لديها، ويف ضوء املال       . حتقيقاً جنائياً 
 البعثة أن مثة تأخرياً قوامه ستة أشهر يف بدء هذه التحقيقات اجلنائية مما يشكِّل تأخرياً غـري                

  .جائز بوجه االدعاءات اخلطرية اليت طُرحت من جانب كثري من األفراد واملنظمات
ـ             -١٨٢١ سلحة وتطرقت منظمة العفو الدولية إىل النتائج املعلنة لتحقيقات القـوات امل

  :اإلسرائيلية يف احلوادث اليت وقعت خالل العمليات العسكرية فقالت
املعلومات املعلنة ال تشري سوى إىل حفنة من القضايا، كما أهنا تفتقـر               

إىل التفاصيل اجلوهرية بل تكرر يف معظمها االدعاءات اليت طرحهـا اجلـيش             
 دون  "املـصبوب الرصاص  "والسلطات عدة مرات منذ األيام األوىل من عملية         

من حتاول حىت تفسري الغالبية الساحقة       أن تورد قرائن تسند االدعاءات، وهي ال      
  .)١١٦١(حاالت مصرع املدنيني وال الدمار الشامل الذي أصاب املباين املدنية يف غزة

ويف هذا الصدد، تشري البعثة إىل التوصيات اليت قُدِّمت إىل إسرائيل من جانـب                -١٨٢٢
ُتجري حتريات مستقلة مبا يضمن حتقيقـاً فوريـاً ومـستقالً           "ذيب بأن   جلنة مناهضة التع  

صدرت وهذه التوصية   .  يف مسؤولية عناصر الدولة وعناصر الالدولة خالل احلرب        "وكامالً
  .)١١٦٢(٢٠٠٩أبريل / اخلمسة يف نيسان"التحقيقات اخلاصة"أفرجت إسرائيل عن نتائج  بعد أن
أمامها، ويف ضوء االعتبارات الواردة أعـاله،     وعلى أساس املعلومات املطروحة       -١٨٢٣

جتد اللجنة أن عدم قيام إسرائيل بفتح حتقيقات جنائية فورية ومستقلة وغري متحيزة حـىت               
بعد مضي ستة أشهر، إمنا يشكِّل انتهاكاً اللتزامها بإجراء حتقيقات جـادة يف االدعـاءات     

__________ 

  .٩٣، الصفحة ...  يوما٢٢ً: "الرصاص املصبوب"عملية : غزة/إسرائيل ) ١١٦١(
)١١٦٢ ( CAT/C/ISR/CO/4 ٢٩، الفقرة.  
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نتهاكات اخلطـرية األخـرى     بارتكاب جرائم حرب ويف غريها من اجلرائم إضافة إىل اال         
  .للقانون الدويل

كذلك فإن التزام إسرائيل مبنع وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها             -١٨٢٤
. واملعاقبة على ارتكاهبا، ينطبق كذلك على ما قامت به وما مل تقم به يف الـضفة الغربيـة                 

العناية الواجبـة للحيلولـة دون      وهذا االلتزام يشمل واجباً باختاذ التدابري املالئمة أو بذل          
. )١١٦٣(وقوع األضرار اليت تلحق باألشخاص الطبيعيني والتحقيق فيها أو معاجلـة آثارهـا            

وكما سبق ذكره، فلم تتلق البعثة أي معلومات تشري إىل بدء حتقيقات جنائيـة أو غريهـا        
س الـشرقية،   بشأن العنف الذي تعرَّض له الفلسطينيون يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القد            

ويبدو أن إسرائيل مل تفعل سوى القليـل        . فيما يتصل بالعمليات العسكرية يف قطاع غزة      
وحىت مع فتح التحقيقات يف مثل هذا العنـف،         . حلماية الفلسطينيني من عنف املستوطنني    

وتفيد ييش دين بأن أكثـر      . يفاد بأهنا كانت مطوَّلة وعادة ال ينجم عنها إجراء يتم اختاذه          
ـ             ٩٠من   ه أي  ـ يف املائة من التحقيقات بشأن عنف املستوطنني يتم إغالقهـا دون توجي

  .الئحة اهتام
وحىت لو أدين املستوطنون يفاد بأن األحكـام عـادة مـا تكـون خفيفـة                  -١٨٢٥
وهذه املمارسة ينبغي النظر إليها على أهنا تتنـاقض مـع املعاملـة الفظـة               . )١١٦٤(للغاية

 )١١٦٥(طينيون الذين يتسببون يف أضرار تلحق باإلسرائيليني      والعقوبات اليت يتعرض هلا الفلس    
كذلك فإن اإلجراءات املتخذة حبق أعضاء قوات األمن الذين يرتكبون أعمال العنف، مبـا              
يف ذلك حاالت القتل والتسبب يف اإلصابات اخلطرية وغري ذلـك مـن اجلـرائم ضـد                 

احة للبعثـة إىل غيـاب منـتظم        الفلسطينيني، إجراءات نادرة للغاية، وتشري املعلومات املت      
  .)١١٦٦(األعمال ملساءلة أعضاء قوات األمن عن تلك

، مت إنـشاء    ٢٠٠٧أكتـوبر   /كما تفيد حكومة إسرائيل بأنه يف تشرين األول         -١٨٢٦
مكتب املدعي العسكري لشؤون العلميات لكي يتوىل التحقيق يف حاالت سوء الـسلوك             

وهـذه  . رائيلية ضد املدنيني الفلـسطينيني    العمليايت من جانب جنود القوات املسلحة اإلس      
الوحدة القضائية العسكرية اخلاصة تسمح بفتح تلقائي للتحقيقـات اجلنائيـة يف مجيـع              

ونتيجة لذلك، تفيد احلكومة بأن عدد التحقيقات العسكرية اليت بدأت يف عـامي      . القضايا
 ١٥٢عف، من    فيما يتصل حباالت إيذاء الفلسطينيني بلغت أكثر من الض         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧

__________ 

  .٨، الفقرة )٢٠٠٤(٣١ حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم اللجنة املعنية ) ١١٦٣(
ـ     : إنفاذ القانون على املدنيني اإلسرائيليني يف األراضي الفلسطينية احملتلة        "ييش دين،    ) ١١٦٤(  "نرصـد يـيش دي

  .٢٠٠٨يوليه /صحيفة بيانات، متوز
  :، متاح على"عنف املستوطننياملتعلقة ب الشكاوى معاجلة"بتسيليم  ) ١١٦٥(

http://www.btselem.org/english/Settler_Violence/Law_Enforcement.asp.  
  .انظر الفصل احلادي والعشرين ) ١١٦٦(
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ومع ذلك فلـم    . )١١٦٧(٢٠٠٨ يف عام    ٣٢٣ مث   ٢٠٠٧ يف عام    ٣٥١ إىل   ٢٠٠٦يف عام   
ترد أية أرقام بشان عدد التحقيقات اليت نتج عنها توجيه اهتامات وإدانـات فـضالً عـن             

  .اجلرمية اليت أُدين بسببها يف النهاية األشخاص املعنيون
ل أنه يف احملـاكم العـسكرية       ويذكر نفس الكتاب الصادر عن حكومة إسرائي        -١٨٢٧

 ٢٠٠٨ديـسمرب   / إىل كـانون األول    ٢٠٠٢يناير  /ككل، شهدت الفترة من كانون الثاين     
 /واعتباراً من كـانون األول    .  الئحة اهتام  ١٤٠ حتقيقاً جنائياً أفضت إىل      ١٤٦٧وحدها،  
وخـالل  .  قضايا قيد النظر   ١٠ من املتهمني، وما زال هناك       ١٠٣، أدين   ٢٠٠٨ديسمرب  

 إدانات حىت   ١٠ حتقيقاً جنائياً أفضت إىل      ١٢٣، فُتح   ٢٠٠٩هر الستة األوىل من عام      األش
  .لكن هذه املعلومات يشوهبا التناقض فضالً عن كوهنا منقوصة. )١١٦٨(اآلن

وتوضِّح ييش دين أن العدد احملدود من لوائح االهتام يفضي يف حيز املمارسة إىل                -١٨٢٨
هذه اإلدانات تتم عن جـرائم ال تعكـس درجـة           ومعظم  . عدد أقل بكثري من اإلدانات    

 مل  ،٢٠٠٧ إىل هناية عـام      ٢٠٠٠سبتمرب  /وعلى سبيل املثال، فاعتباراً من أيلول     . خطورة األفعال 
. ٢٠٠٨ أدينوا يف منتـصف عـام        ١١٣ جندياً منهم حنو     ١٣٥توجَّه إدانات سوى إىل     

 علـى   ٩٥ فيما أُدين     فقط منهم حملاكمات جنائية كاملة يف احملاكم العسكرية        ٢٢وخضع  
 منهم أدلوا باعترافات مقابل تعديل لـوائح        ٧٣ولكن مبا أن ما يصل إىل       . أساس اعترافاهتم 

ويعزى هذا املوقف جزئياً    . االهتام، فقد أُدينوا من مث جبرائم أقل خطورة من اجلرائم األصلية          
 اسـتعداد املـدعي     إىل نظام املساومة يف توجيه االهتامات املستخدم رمسياً يف إسرائيل وإىل          

العام العسكري املوافقة على توجيه جرائم أقل خطورة وعقوبات أخف يف ضوء االعتبـار              
  .)١١٦٩(الواجب ألمور شىت منها الصعوبات املصادفَة يف مجع األدلة الكافية إلسناد التهمة األصلية

ليت يـتم   ومثة عامل مساهم آخر يف هذا الصدد، ويتمثَّل يف الطريقة غري املهنية ا              -١٨٢٩
ـ            لـهبا إجراء التحقيقات اجلنائية، حيث يصبح يف حكم املستحيل قطعياً إثبات التهم مبـا ال يقب

ولقد وجَّهت احملاكم العـسكرية انتقاداهتـا إىل تلـك التحقيقـات يف       . أي شك معقول  
مناسبات شىت، وال يبدو احملققون اجلنائيون العسكريون مهتمني مبقابلة اجملـين علـيهم أو              

  .)١١٧٠(د فضالً عن هتافت نوعية األدلة اليت يتم مجعهاالشهو
 ليقضي بأن التحقيقات    ٢٠٠٠كذلك فإن تغيري السياسة الذي استجد يف عام           -١٨٣٠

 يعين يف جمال املمارسة أن      "التحقيقات العملياتية "اجلنائية الكاملة ال تتاح سوى بعد إجراء        

__________ 

  .٢٩٥ و٢٩٤ الفقرتان "... العملية يف غزة" ) ١١٦٧(
  .٢٩٣املرجع نفسه، الفقرة  ) ١١٦٨(
  .٣٥-٣٣لصفحات ا...  املقاضاة: استثناءات ) ١١٦٩(
  .٢٨ و٢٧املرجع نفسه، املفقرتان  ) ١١٧٠(
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 ويف هذا الوقت    .األحداث ذات الصلة   وقوع   منتبدأ التحقيقات اجلنائية قبل ستة أشهر        ال
  .ميكن أن تتعرَّض القرائن للفساد أو ال تصبح متاحة أصالً

وترى البعثة أن من شأن أداة تصّمم الستعراض األداء وتعلُّم الدروس ال تكـاد                -١٨٣١
تصلح آلية فعَّالة وحمايدة للتحقيق الذي ال بد من مباشرته بعد كل عملية عسكرية تـشهد                

إهنا بذلك ال تليب املعايري املعترف هبا دولياً من حيـث           . وقوع انتهاكات خطرية  ادعاءات ب 
كما أن حقيقة أنه ال سـبيل لبـدء         . االستقاللية واحليدة والفعالية والفورية يف التحقيقات     

ـ   است"التحقيقات اجلنائية حسب األصول إالّ بعد انتهاء عمليات           "يةـخالص املعلومات العمليات
  .شوب نظام التحقيقات اإلسرائيليهي عيب رئيسي ي

وختلص البعثة إىل أن هناك شكوكاً خطرية بشأن مدى استعداد إسرائيل إلجراء              -١٨٣٢
حتقيقات جادة بطريقة غري متحيزة ومستقلة وفورية وفعالة على حنو ما يتطلبـه القـانون               

 متأصـلة أثبتـت   كما أن من رأي البعثة أن النظام اإلسرائيلي جيسِّد مالمح متييزية    . الدويل
  .مدى الصعوبة البالغة يف متابعة سري العدالة بالنسبة للضحايا الفلسطينيني

، ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٢١ويف هذا السياق حتيط البعثة علماً بأنه يف يوم            -١٨٣٣
  :تلقى املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية تصرحياً نصه كالتايل

 من النظام الداخلي للمحكمة اجلنائيـة       ١٢ املادة    من ٣عمالً بأحكام الفقرة    "
الدولية، فإن حكومة فلسطني تعترف بذلك بالواليـة القـضائية للمحكمـة            

ساعدوا على ارتكاب أعمال يف إقليم      من  ورتكبوا  األغراض حتديد شخصية من     
  ." ومقاضاهتم وإصدار األحكام عليهم٢٠٠٢يوليه / متوز١فلسطني منذ 

 الشروط املسبقة ملمارسة االختـصاص   - من نظام روما األساسي      ١٢إن املادة     -١٨٣٤
  :تنص على ما يلي

الدولة اليت تصبح طرفاً يف هذا النظام األساسي تقبـل بـذلك              -١  
  .٥يتعلق باجلرائم املشار إليها يف املادة  اختصاص احملكمة فيما

، جيوز للمحكمـة أن     ١٣من املادة   ) ج(أو  ) أ(يف حالة الفقرة      -٢  
كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفـاً يف هـذا             س اختصاصها إذا  متار

  :٣النظام األساسي أو قبلت باختصاص احملكمة وفقاً للفقرة 
الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل             )أ(  

  الطائرة إذا كانت اجلرمية قد ارُتكبت على منت سفينة أو طائرة؛ السفينة أو
  .الدولة اليت يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها  )ب(  
إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األساسـي الزمـاً           -٣  

، جاز لتلك الدولة، مبوجب إعالن يـودع لـدى مـسجِّل            ٢ مبوجب الفقرة 
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. تقبل ممارسة احملكمة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحـث          احملكمة، أن 
  .٩دولة القابلة مع احملكمة دون أي تأخري أو استثناء وفقاً للباب وتتعاون ال

 ويف إطـار القـانون      ١٢، من املادة    ٣وللمدعي العام أن يقرر ألغراض الفقرة         -١٨٣٥
  ."دولة"العريف الدويل، أن فلسطني مؤهلة العتبارها مبثابة 

  نية اإلجراءات القانونية اليت اختذهتا السلطات الفلسطي- سابع وعشرون

  اإلجراءات املتصلة مبا مت القيام به يف قطاع غزة  -ألف   
تقع على عاتق سلطات غزة مسؤولية التأكد من إقرار تـدابري فّعالـة تكفـل                 -١٨٣٦

املساءلة عّما وقع من انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل             
وتوضِّح البعثة أن   . غزة أو انطالقاً من القطاع    ارتكبتها اجلماعات املسلحة العاملة يف قطاع       

هذه املسؤولية سوف تظل تتحّمل تبعاهتا أي سلطة متارس مهام مماثلة ملهـام احلكومـة يف          
  .غزة قطاع

وذكرت اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان أن اإلجراءات املتخذة يف قطاع غـزة              -١٨٣٧
اللجان املنوط هبا رصـد عـدد مـن    يتعلق باملساءلة إجراءات مقصورة على تشكيل     فيما

  .)١١٧١(انتهاكات حقوق اإلنسان وكتابة تقارير بشأهنا
ومع ذلك، فال يوجد ما يدل على وجود أي نظام عام للرصد أو املساءلة عـن                -١٨٣٨

واستمعت . االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل أو القانون الدويل حلقوق اإلنسان         
صداقية بشأن هذه االنتهاكات على حنو مـا وردت مناقـشته يف            البعثة إىل تقارير ذات م    

ويساور البعثة القلق بصورة خاصة إزاء التجاهـل املـستمر          . أجزاء أخرى من هذا التقرير    
للقانون اإلنساين الدويل على حنو ما تسلكه كل اجلماعات املسلحة يف قطاع غزة وهـي               

  .متارس أنشطتها املسلّحة املوجَّهة ضد إسرائيل

__________ 

وفيمـا يتـصل بـالعنف      . ١٧٩، الصفحة   التقرير السنوي الرابع عشر   اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان،      ) ١١٧١(
اللجان السابقة اليت تولّت التحقيق كان يتم إنشاؤها للتحقيق يف هـذه   "الداخلي، أوضح مركز امليزان أن      

 "عالن النتائج اليت توصلت إليها مما أسهم يف معاودة ارتكاب االنتـهاكات           إب مل تقم االنتهاكات ولكنها   
امليزان يرّحب بقرار رئيس الوزراء يف غزة املوافقة على توصية جلنة التحقيق بطرد وحماكمـة مـرتكيب                 "(

كـذلك فقـد أعـرب املركـز        ) ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١،  "االنتهاكات ضد القانون وحقوق اإلنسان    
تقاعس السلطات الفلسطينية عن اختاذ أي إجـراء حملاكمـة          " اإلنسان عن أسفه إزاء      الفلسطيين حلقوق 

املركـز الفلـسطيين حلقـوق      " ("وهذا يسهم يف نشر مثل هذه اجلرائم      . اجلناة أو إتاحة نتائج أي حتقيق     
 ٢٥، نشرة صـحفية،     "اإلنسان يطاِلب بالتحقيق يف وفاة مدين عذَّبه أعضاء دوائر االستخبارات يف غزة           

  ).٢٠٠٩ مارس/ آذار
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  :وتالِحظ البعثة ما يلي  -١٨٣٩
 بأن  .سي. يب.  يب - أفادت هيئة اإلذاعة الربيطانية      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٠يف    )أ(  

 اعتقلت عضوين من كتائب شهداء األقصى كانا قد شـّنا هجمـات             "قوات أمن محاس  "
وطبقاً لنفس التقرير، ذكـرت كتائـب       . )١١٧٢(بالصواريخ على إسرائيل يف اليوم السابق     

.  اثنني من أعـضائها    "اختطفوا"قصى أن أعضاء من قوات أمن محاس طاردوا مث          شهداء األ 
 بأن هناك أربعة أعضاء آخـرين  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٠وبعد ذلك أفادت وكالة رويترز يف      

من كتائب شهداء األقصى ألقي القبض عليهم بواسطة محاس بينما كانوا حياولون إطـالق          
  ؛)١١٧٣(صواريخ إىل داخل إسرائيل

 ذكرت حركة اجلهاد اإلسـالمي أن جهـاز         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩  يف  )ب(  
 من أعضائها وأجربهم على توقيع إقـرارات سـابقة          ١٠األمن الداخلي ألقى القبض على      

  ؛)١١٧٤(على اإلفراج عنهم يتعهدون فيها باالمتناع عن إطالق نريان الصواريخ على إسرائيل

لطات غزة ذكر أن    ، أفيد بأن مسؤوالً يف س     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣يف    )ج(  
قوى األمن سوف ُتالحق وتعتقل أي فرد ُيشك بأنه يطلق صواريخ إىل داخـل إسـرائيل                

  ؛)١١٧٥("يف الوقت اخلطأتطلق الصواريخ  ن"قائالً 
، أصدرت حركة اجلهـاد اإلسـالمي بيانـاً    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١١يف    )د(  

 بينما كانا   "ن الداخلي مسؤويل األم "أكدت فيه أن اثنني من أعضائها قُبض عليهما بواسطة          
  .)١١٧٦(يستعدان إلطالق قذائف اهلاون على إسرائيل

وفيما يتعلق حبوادث القتل والتعذيب وسوء املعاملة داخل قطاع غزة فيما يتصل              -١٨٤٠
، ذكرت سلطات غزة أهنا حققـت يف االّدعـاءات          )١١٧٧(بالعمليات العسكرية أو أثناءها   

__________ 

:  متـاح علـى  ٢٠٠٨يوليـه  / متوز١٠، "املتشددون يف غزة يطلقون صاروخني"،  .سي. يب. أخبار اليب  ) ١١٧٢(
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7500322.stm.  

، متـاح  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٠، "ددين بعد إطالق نريان الصواريخمحاس تلقي القبض على متش  "،  رويترز ) ١١٧٣(
  .http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL103182282: على

 ٢٠٠٩ مـارس / آذار ٩،  "ن رجالنا محاس اعتقلت عشرة م   : اجلهاد اإلسالمي " واي نت اإلخبارية  شبكة   ) ١١٧٤(
  انظر أيـضا نـشرة     http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3683385,00.html: لىـاح ع ـمت
:  علـى  ، متـاح  ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٢،  "محاس هتـدد متـشددي الـصواريخ      "،  .سي. يب. يب لا

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7940371.stm.  
 ١٣،  "محاس ترفض إطالق الصواريخ على إسرائيل بصورة غري مأذونـة أو عـشوائية            "،  وورلد تربيون  ) ١١٧٥(

  .٢٠٠٩مارس /آذار
 ١١؛  " علـى إسـرائيل    املدافعن اجلهاد اإلسالمي يستعدان إلطالق      محاس تقبض على اثنني م    "،  هآرتس ) ١١٧٦(

  .٢٠٠٩يوليه /متوز
  .انظر الفصل العشرين ) ١١٧٧(
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 أو كانت تصرفات فرديـة      "يت ثأر عائل  حاال"حبدوث إيذاء فوجدت أن احلوادث كانت       
فتحـت  "ومن خالل وكاالهتا املختصة، ذكرت الـسلطات أهنـا   . مدفوعة برغبة االنتقام  

. )١١٧٨( وأحالت الُتهم إىل احملاكم املختـصة      "حتقيقات يف تلك احلوادث فور انتهاء احلرب      
ن أن  وبصرف النظر عن هذا البيان وعن أي إجراءات تكون سلطات غزة قد اختـذهتا دو              

تعلم هبا البعثة، ترى البعثة أن االّدعاءات يف هذا الصدد قد مضت إىل حٍد كبري دون إجراء                 
  .حتقيقات بشأهنا

وقد أخذت البعثة بعني االعتبار التقارير اإلعالمية املشار إليها أعاله، ولكنـها              -١٨٤١
سلطات ملعاجلـة   بقيت غري مقتنعة بأن مثة مبادرات حقيقية وفّعالة مت اختاذها من جانب ال            

القضايا اخلطرية املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل خالل ممارسة األنشطة املسلحة           
ومل تتلق البعثة أيضاً أي دليل عن حـاالت         . من جانب اجلماعات املتشددة يف قطاع غزة      

لدويل، قبض أو حتقيق أو حماكمة تتعلق باالنتهاكات اخلطرية للقواعد القطعية من القانون ا            
املّدعى بارتكاهبا يف سياق املعلومات املقدمة يف األجزاء األخرى من هذا التقرير سواء ضد              

  .املدنيني الفلسطينيني يف غزة أو ضد املدنيني اإلسرائيليني
وتدرك البعثة أن محاس ما برحت تنظر إىل مجيع األنشطة املسلحة املوجهة ضد               -١٨٤٢

وملمارسات االحتالل ومن مث فهـي حـق مـشروع          إسرائيل بوصفها مقاومة لالحتالل     
وتعترف البعثة اعترافاً كامالً حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير املـصري           . للشعب الفلسطيين 

كما أهنا تسلّم بأن هيئـات      . طبقاً مليثاق األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان       
سات االحتالل اإلسرائيلي الـيت حتـرم       األمم املتحدة وغريها أوضحت مراراً وتكراراً ممار      

ومع ذلك فإن البعثة تؤكد من      . الفلسطينيني مما هلم من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       
جديد، وبقوة، على أن القواعد القطعية من القانون الدويل العريف، سواء قـانون حقـوق               

ـ           ن اختاذهـا رّداً علـى      اإلنسان أو القانون اإلنساين، تنطبق على مجيع التصّرفات اليت ميك
  .انتهاكات حقوق اإلنسان أو ملعارضة هذه االنتهاكات

  اإلجراءات املتصلة مبا مت القيام به يف الضفة الغربية  -باء   
تتحّمل السلطة الفلسطينية واجباً باحترام وكفالة احتـرام حقـوق اإلنـسان              -١٨٤٣

كما تتحمل واجب التحقيق مع     . والقانون اإلنساين يف املناطق اخلاضعة لسلطتها وسيطرهتا      
من ُيّدعى بارتكاهبم جرائم خطرية يف هذا الشأن ومقاضاهتم إذا ما كان ذلك مالئماً، فيما               
يتعيَّن عليها أن تنهض بواجب عام يكفل انتصافاً فّعاالً لصاحل الذين يّدعون مبا حدث مـن        

  .هلم من حقوق افتئات على ما

__________ 

  .، حمفوظ يف ملف لدى أمانة البعثة٢٠٠٩يوليه /رّد خطّي على قائمة أسئلة وضعتها البعثة، متوز ) ١١٧٨(



A/HRC/12/48 

509 GE.09-15864 

  :ساسي الفلسطيين على ما يلي من القانون األ٣٢وتنص املادة   -١٨٤٤
يعد جرمية أي انتهاك ألي حرية شخصية وحلرمة احلياة اخلاصة بالبشر،             

ألي حقوق أو حلريات كفلها القانون أو حريات مكفولة مبوجـب هـذا              أو
وال ينبغي أن ختضع القضايا اجلنائية واملدنية النامجة عن مثل          . القانون األساسي 

وتضمن السلطة الوطنية انتصافاً فّعـاالً      . لتقادمهذه االنتهاكات ألي سقوط با    
  .هلؤالء الذين يلحقهم هذا الضرر

، لنظـام   ٢٠٠٨وتعرض اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان، يف تقريرهـا لعـام             -١٨٤٥
املساءلة يف األرض الفلسطينية احملتلة مبا يف ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ميكـن               

وا عريضة التماس إىل املّدعي العام الذي يبدأ التحقيقات طبقاً          لضحايا االنتهاكات أن يقّدم   
. وميكن طلب تعويض واحلصول عليه من السلطة الفلسطينية برفع دعوى مدنيـة           . للقانون

 ما زال منطبقاً يف الضفة الغربيـة وهـو          ١٩٦٠كذلك فإن قانون العقوبات األردين لعام       
  ). من القانون األساسي١٠٦املادة (القضائية يضم بنداً يتعلق بنفاذية القرارات واألحكام 

ومينح القانون األساسي اجمللس التشريعي الفلسطيين سلطة إنشاء جلان لتقـّصي             -١٨٤٦
مبـا يف ذلـك     ) ٥٨املادة  (احلقائق من أجل التحقيق يف أي مسألة من مسائل الشأن العام            

ان أنه من بـني اللجـان       وتالِحظ اللجنة املستقلة حلقوق اإلنس    . حقوق اإلنسان واحلريات  
القليلة اليت مت إنشاؤها للتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان، مل جتد أي من تلك اللجـان أن                 

وباستثناءات قليلة، يبـدو    . )١١٧٩(استنتاجاهتا متت ترمجتها إىل حماكمات جنائية      توصياهتا أو 
ضـد  أنه كان مثة درجة من درجات التسامح إزاء انتهاكات حقوق اإلنـسان املرتكبـة               

  .)١١٨٠(اخلصوم السياسيني مما أّدى إىل غياب املساءلة عن تلك التصرفات
وقد جتاهلت وزارة الداخلية قرارات احملكمة العليا باإلفراج عـن عـدد مـن                -١٨٤٧

احملتجزين، أو إعادة فتح بعض اجلمعيات اليت مت إغالقها إدارياً، وأنشأت الـشرطة آليـة               
 من أفراد الشرطة خـالل      ٤٣٠على ما جمموعه    تأديب داخلية مت مبوجبها فرض عقوبات       

ولكن وكاالت األمن الوقائي ووكاالت املخـابرات العامـة مل تتخـذ أي             . ٢٠٠٨ عام
  .)١١٨١(إجراءات مماثلة

وقد طلبت البعثة معلومات من السلطة الفلسطينية خبصوص أي حتقيقات تكون             -١٨٤٨
ء قوى األمن الفلـسطيين يف      قد بدأهتا يف االّدعاءات بارتكاب انتهاكات من جانب أعضا        

ويف رّدها على قائمة األسئلة اليت وضعتها البعثـة، مل تقـدم   . املناطق الواقعة ضمن واليتها   
ويف ظل هذه الظروف فإن البعثة غـري        . السلطات الفلسطينية أي معلومات يف هذا الصدد      

__________ 

  .١٨٢، الصفحة التقرير السنوي الرابع عشراللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان،  ) ١١٧٩(
  .ر الفصل الثالث والعشرينانظ ) ١١٨٠(
  .١٨٥، الصفحة التقرير السنوي الرابع عشراللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان،  ) ١١٨١(
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 ذات مغـزى    قادرة على النظر يف التدابري املتخذة من جانب السلطات الفلسطينية بوصفها          
بالنسبة لتحميل املسؤولية على عاتق مرتكيب االنتهاكات اخلطرية للقانون الـدويل، فيمـا             
تعتقد أن املسؤولية عن محاية حقوق األفراد هي مسؤولية متأصلة يف صميم السلطة الـيت               

  .تضطلع هبا السلطة الفلسطينية وال بد من النهوض هبا على أساس مزيد من االلتزام

   االختصاص العاملي- ونثامن وعشر
كثرياً ما تطلّع ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، يف سياق حبثهم عن              -١٨٤٩

العدالة، إىل آليات املساءلة يف البلدان األخرى عندما يغيب أي مـن تلـك اآلليـات يف                 
ية الذي  إن مبدأ العامل  . وطنهم، أو عندما ال تكفل اآلليات القائمة إتاحة أي انتصاف فّعال          

يقول بأن اجلرائم الدولية اليت تنتهك القيم اإلنسانية األساسية تظل موضع اهتمام بالنـسبة              
للمجتمع الدويل بأسره، هو ما تستند إليه ممارسة الوالية القضائية اجلنائية يف كـثري مـن                

طـرية  كما أن تفعيل هذه الوالية على أساس مبدأ العاملية يتعلق بالذات باجلرائم اخل            . الدول
وهذا الـشكل مـن     . بصرف النظر عن مكان ارتكاهبا أو جنسية مرتكبها أو جنسية اجملين عليه           

 االختصاص القضائي يتفق مع االختصاصات األخرى املستندة إىل املبادئ األكثـر            أشكال
  .رسوخاً وهي مبادئ اإلقليمية ومبادئ اجلنسية اإلجيابية والسلبية دون أن يكون تابعاً هلا

 خالف اليوم على أن للدول أن ُتمنح حماكمها احلق يف ممارسـة الواليـة               وال  -١٨٥٠
القضائية العاملية بشأن اجلرائم الدولية مبا يف ذلك جرائم احلرب واجلرائم املرتكبـة ضـد               

ومع ذلك فثمة اختالف ما زال قائمـاً بـشأن          . )١١٨٢(اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية   
الية القضائية، وبالذات بشأن مـا إذا كـان املـّدعى           متطلبات ممارسة هذه الو    شروط أو 

  .بارتكاهبا موجوداً بالفعل يف إقليم الدولة احملرِّكة للدعوى أو غري موجود هبا
كذلك فإن الوالية القضائية العاملية تتقرر مبوجب اتفاقيات معيَّنة بوصفها التزاماً             -١٨٥١

هو احلال بالنسبة التفاقيـة جنيـف       وهذا  . تتحمل به الدول األطراف يف تلك االتفاقيات      
أن يبحث عـن األشـخاص      " من كل طرف سامٍِ متعاقد       ١٤٦الرابعة اليت تتطلب مادهتا     

 وأن تقـّدم هـؤالء      "املّدعى بأهنم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب مثل هذه اخلروقات اخلطرية         
  .األشخاص إىل حماكمها، بصرف النظر عن جنسيتهم

فاقية مناهضة التعذيب من الدول األطـراف أن تتخـذ           من ات  ٥وتتطلب املادة     -١٨٥٢
يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية بـشأن جرميـة التعـذيب أو التواطـؤ أو           ما

املشاركة يف التعذيب عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم موجوداً يف أي إقلـيم خيـضع               
  .لواليتها القضائية

__________ 

  .٦٠٤، الصفحة ١٥٧، القاعدة ...القانون اإلنساين العريف الدويل انظر  ) ١١٨٢(
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لعامل إىل إدراج مبدأ الوالية القضائية العامليـة        وقد عمد كثري من البلدان حول ا        -١٨٥٣
  .ضمن تشريعاهتا الوطنية مبا يف ذلك أستراليا وبنغالديش وبلجيكا وكوستاريكا وإسبانيا

وفيما يتعلق باألحداث املاضية اليت شهدهتا األرض الفلسطينية احملتلة، فإن البعثة             -١٨٥٤
كم اإلسبانية، وتتعلق مبقتل صالح شـحادة       على بيِّنة من قضية ما زالت معروضة أمام احملا        

 بواسطة قنبلة وزهنـا طـن واحـد         ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٢وهو من قيادات محاس يف يوم       
كما قتلت هذه الغارة عدداً من األفـراد        . ١٦-فإأُطلقت من طائرة إسرائيلية من طراز       

 التحقيـق يف    وقد مسح قاضي التحقيق مبباشرة    . اآلخرين يف نفس البيت ويف البيت اجملاور      
القضية على أساس مبدأ العاملية بعد أن قرر أن نظام التحقيقات الداخلية اإلسرائيلي ال يليب               
متطلبات احلق يف انتصاف فعَّال ولكن هذا القرار ما لبث أن ألغته دائرة االستئناف وجـاء            

  . )١١٨٣(قرارها بدورها ليخضع الستئناف معروض اآلن على احملكمة العليا
اك حاالت أخرى بانتظار اإلحالة على احملاكم الوطنيـة يف عـدة بلـدان               وهن - ١٨٥٥

ويف جنوب أفريقيا تنظر سلطة القضاء الوطين       . )١١٨٥( والنرويج )١١٨٤(أوروبية ومنها هولندا  
  . )١١٨٦(يف طلب للمحاكمة

وميكن إجراء حتقيقات جنائية ومباشرة وحماكمات جنائية بواسطة بلدان خبالف            -١٨٥٦
وتعمد عدة بلدان إىل تزويد حماكمهـا بالواليـة         . بدأ جنسية اجلاين  إسرائيل على أساس م   

 ٥وعلى سبيل املثال فاملادة     . القضائية على رعاياها بصرف النظر عن مكان ارتكاب اجلُرم        
من اتفاقية مناهضة التعذيب تتطلب من الدول األطراف أن تقيم واليتها القـضائية علـى               

  . عندما يكون مرتكب اجلرمية من مواطنيهااجلرائم الوارد تعريفها يف االتفاقية
ويف رأي البعثة، فإن هذه الوالية القضائية العاملية متثِّل أداة ميكن أن تكون فعالة                -١٨٥٧

بالنسبة إىل إنفاذ القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان مبا حيـول دون              
ويف سياق تزايد عدم االستعداد مـن جانـب    . اإلفالت من العقوبة ويعزِّز املساءلة الدولية     

__________ 

، اجللسة العامـة، احلكـم رقـم       ٤، حمكمة العدل املركزية رقم      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤حكم صادر بتاريخ     ) ١١٨٣(
  .، دائرة اجلنايات، اجللسة العامة٢٠٠٩يوليه /متوز ٩ريخ ، بتا١/٩

يطلبـون مقاضـاة الـرئيس الـسابق لـدوائر        ضـحايا التعـذيب     "املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان      ) ١١٨٤(
: ، متـاح علـى    ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦، نـشرة صـحفية،      “اإلسـرائيلية  العـام  األمن

http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/92-2008.html    ُرفعـت مبوجـب    وهذه القضية
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٧ و٦املادتني 

 ٦، "جرائم حرب يف غزة؟ احملـامون الفلـسطينيون يتـصدون إلسـرائيل         "خط شبيغل الدويل املباشر،      ) ١١٨٥(
. http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,628773,00.html، متاح علـى     ٢٠٠٩مايو  /أيار

  .احملامون يف النرويج يلتمسون صدور قرار بالقبض على عدة مسؤولني إسرائيليني كبار
 شخصاً قدمته منظمات اجملتمع املدين مبوجب قانون يف جنـوب أفريقيـا صـادر         ٧٠الطلب املقدَّم ضد     ) ١١٨٦(

  .لنظام روما األساسي وجيعل حماكمة جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية التزاماً قانونياًتنفيذاً 
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إسرائيل لفتح حتقيقات جنائية متتثل للمعايري الدولية وتقـر املـساءلة القـضائية بالنـسبة               
إلجراءاهتا العسكرية املتخذة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وإىل أن يتاح الوقـت للتحقّـق              

 واليتها القضائية على اجلـرائم      بوضوح مما إذا كانت احملكمة اجلنائية الدولية سوف متارس        
املدعى بارتكاهبا يف األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها غزة، فإن البعثة تؤيد االعتماد علـى               
االختصاص القضائي الدويل كسبيل أمام الدول للتحقيق يف االنتهاكات الـيت وقعـت يف              

 العقاب ومبا يعـزز      مبا مينع اإلفالت من    ١٩٤٩خمالفة صارخة ألحكام اتفاقية جنيف لعام       
  .املساءلة الدولية

   التعويض- تاسع وعشرون
كان مدى ما حدث من تلف ودمار تعرَّضت له حياة الفلسطينيني وممتلكاهتم،              -١٨٥٨

وقد قـدرت الـسلطة     . وتضررت منه كذلك األغراض املدنية الفلسطينية، واسع النطاق       
 مليون من   ١ ٣٢٦لة مبكرة مببلغ    الفلسطينية أن جمموع تكاليف اإلنعاش واإلعمار يف مرح       

وينبغي أن يضاف إىل هذا املبلغ      . )١١٨٧(٢٠٠٩مارس  /دوالرات الواليات املتحدة يف آذار    
التكاليف غري املباشرة اليت ينطوي عليها األثر الناجم على صحة اإلنسان واحليوان والبيئـة              

  .وفرص السوق وهذه اخلسائر ما زالت حباجة إىل تقدير
ب اجملتمع الدويل واملاحنون الثنائيون والوكاالت املتعددة األطـراف         وقد استجا   -١٨٥٩

لتلبيـة االحتياجـات   ) يف ذلك وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وبراجمها وصناديقها        مبا(
وقد عمد عدد من املنظمـات غـري احلكوميـة          . امللّحة للشعب الفلسطيين يف قطاع غزة     
مث جاء نـداء غـزة العاجـل لعـام          . فة جهودها اإلمنائية العاملة يف قطاع غزة إىل مضاع      

 مليـون دوالر    ٦١٣، الذي أعدته وكاالت املعونة العاملة يف غزة ليطلـب           )١١٨٨(٢٠٠٩
لتلبية االحتياجات الالزمة ملشاريع إنقاذ احلياة العاجلة واإلصالحات األوَّليـة اجلوهريـة            

 مل يكن قـد مت      ٢٠٠٩ومع انتصاف عام    . للهياكل األساسية على مدار فترة تسعة أشهر      
وقد ذكر املنسق املقيم اإلنـساين لألمـم        . تلبية سوى جزء حمدود من تلك االحتياجات      

املتحدة يف األرض الفلسطينية احملتلة أنه برغم أن البلدان املاحنة تعهَّـدت بتقـدمي باليـني                
الدوالرات إلعمار غزة إالّ أنه ال ميكن لإلعمار أن يبـدأ بـسبب احلـصار اإلسـرائيلي                 

وباإلضافة إىل ذلك فإن بعض املاحنني الدوليني ما زالوا متقاعـسني عـن             . )١١٨٩(تواصلامل

__________ 

  .١١الصفحة ...  اخلطة الفلسطينية الوطنية بشأن االنعاش املبكر واإلعمار ) ١١٨٧(
  .٢٠٠٩، نداء غزة العاجل، عملية النداء املوحَّد: األراضي الفلسطينية احملتلة ) ١١٨٨(
 - أزمة غزة اليت مل جتد حالً تعوق جهود التقدُّم حنو سالم الشرق األوسـط             "تحدة،  مركز أنباء األمم امل    ) ١١٨٩(

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٣، )مبعوث األمم املتحدة
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صرف األموال يف ظل املناخ الراهن من التذبذب الذي خلقـه االنـشقاق القـائم بـني                 
  .)١١٩٠(الغربية اجلماعتني السياسيتني الفلسطينيتني املتنافستني يف غزة والضفة

الفلسطينية واجملتمع الـدويل إزاء األزمـة       وبصرف النظر عن رد فعل السلطة         -١٨٦٠
النامجة عن األثر املضاعف املترتب على احلصار والعمليات العسكرية اليت شهدهتا الفتـرة             

، فإن البعثة يساورها مزيد من      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  - ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
ئالهتم من حيث قدرهتم علـى      وعا) النساء والرجال واألطفال واملسنون   (القلق إزاء األفراد    

وتدرك البعثة أنه لن يتسىن على النحو الكايف        . إعادة بناء حياهتم بعد هذه التجربة الصادمة      
إعادة بناء حياة الفلسطينيني وسبل رزقهم إالّ بعد أن تزول آثـار االحـتالل واحلـصار                

 اإلنساين الفـردي    ولكن ال ينبغي أن يغيب عن البال الُبعد       . والتوغالت العسكرية املتوالية  
ألن هذا الُبعد ينبثق عن احلق يف انتصاف وتعويض ميلكه الشعب الفلسطيين والفلسطينيون             

إن حياة الفلسطينيني وسالمتهم الفعلية وصحتهم تضررت،       . األفراد مبوجب القانون الدويل   
ـ     بل جاء هذا الضرر يف حاالت كثرية بالغ اخلطورة وعلى حنو ال            . هسبيل إىل تاليف عواقب

وباإلضافة إىل اخلسائر يف أرواح البشر وأعضاء اجلسم فقد أصاب ضرر عقلـي ملمـوس               
عدداً كبرياً من األفراد الذين فقدوا أقرباءهم وخسروا موارد الدعم املايل يف غالب األحيان، كمـا                

 الضرر النفساين الذي حلق بالفلسطينيني يف غزة ما زال حباجة إىل تقييم وهو يتطلـب                أن
  .ختاذ تدابري تعويضية بقدر ما تتطلبه حاالت دمار البيوت واملمتلكات اخلاصةبدوره ا

  احلق يف االنتصاف والتعويض مبوجب القانون الدويل  -ألف   
االلتزام بتقدمي تعويضات كاملة عن خسارة أو أضرار حدثت هو التـزام دويل               -١٨٦١

ـ    . تتحمَّله دولة مسؤولة عن فعل غري مشروع       دويل يعتـرف حبقـوق     كما أن القانون ال
الضحايا يف نيل انتصاف وتعويضات فعالني عن األضرار أو اخلسائر النامجة عن انتهاكات             

وهذا االلتزام وتلـك احلقـوق معتـرف هبـا يف           . ما هلؤالء الضحايا من حقوق اإلنسان     
  .املعاهدات الدولية ويف القانون اإلنساين العريف

 أقرت حمكمة العدل الدولية الدائمة تقدمي       ١٩٢٧ويف فترة مبكرة ترجع إىل عام         -١٨٦٢
التعويض عن األضرار اليت جنمت عن فعل دويل غري مشروع باعتبار ذلك أحـد مبـادئ                

عـدم تطبيـق    يف حالة   وعليه فإن التعويض هو عنصر مكمِّل ال غىن عنه          ": القانون الدويل 
  .)١١٩١(" يف منت االتفاقية ذاهتاال يتعني أن ينّص عليهاتفاقية ما 

__________ 

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٧، "اإلصالحات املؤقتة ال تكفي لغزة اجلرحية"، نيويورك تاميز ) ١١٩٠(
  .٢١، الصفحة ٩رقم ) ألفاملسلسل (، حمكمة العدل الدولية الدائمة ١٩٢٧، مصنع شورزوقضية  ) ١١٩١(



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 514 

 من مـشروع  ٣١وقد مت تدوين هذا املبدأ بواسطة جلنة القانون الدويل يف املادة     -١٨٦٣
  .)١١٩٢(موادها املتعلقة مبسؤولية الدول عن أفعال ال يقرها القانون الدويل

واملبدأ الذي يقضي مبسؤولية الدولة عن خمالفة التزام دويل بأن تتوىل إصـالح               -١٨٦٤
لك التماسه يف اتفاقيات القانون اإلنـساين الـدويل         الضرر أو اخلسارة النامجني، ميكن كذ     

، ١٩٠٧ من اتفاقية الهاي الرابعـة لعـام         ٣ومعاهدات حقوق اإلنسان مبا يف ذلك املادة        
 من  ١٣١ من اتفاقية جنيف الثانية واملادة       ٥٢ من اتفاقية جنيف األوىل، واملادة       ٥١ واملادة

ومثة قاعدة مماثلـة منـصوص      . يف الرابعة  من اتفاقية جن   ١٤٨اتفاقية جنيف الثالثة واملادة     
  . من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف٩١عليها يف املادة 

من ) ٣(٢كما أن التعويض كجزء من احلق يف االنتصاف ورد بالنص يف املادة               -١٨٦٥
قضاء  من االتفاقية الدولية بشأن ال     ٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة        

 ٣٩ من اتفاقية مناهضة التعذيب، واملـادة        ١٤على مجيع أشكال التمييز العنصري واملادة       
كما ينص نظام روما األساسي على حق الضحايا يف املـشاركة           . من اتفاقية حقوق الطفل   
  .)١١٩٣()٧٥املادة (ويف التعويضات )) ٣(٦٨املادة (يف اإلجراءات القضائية 

 شكل رّد األصول أو التعويض أو الترضية ولكـن          وميكن أن يتخذ االنتصاف     -١٨٦٦
  .)١١٩٤(ميكن أيضاً أن يشمل تدابري إعادة تأهيل الضحايا وضمانات عدم العود

  التعويض وإجراءات االنتصاف للشعب الفلسطيين يف قطاع غزة  -باء   
ية طبقاً للتقارير اإلخبارية، وقَّع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والسلطة الفلسطين           -١٨٦٧

 مليون دوالر إلصالح القطاع الزراعي يف غزة، وهذا من          ٢٧٠اتفاقاً خيصص مبقتضاه مبلغ     
__________ 

، ١٥٠، القاعـدة    ...القانون اإلنساين العـريف الـدويل        املرفق؛ انظر أيضاً     ٥٦/٨٣قرار اجلمعية العامة     ) ١١٩٢(
  .٥٣٧الصفحة 

 من املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلـرب لـضحايا              ١١انظر أيضاً املبدأ     ) ١١٩٣(
يل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقـانون اإلنـساين الـدويل           االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدو   

  ):٦٠/١٤٧اجلمعية العامة  قرار(
أوجه االنتصاف عن االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقـانون             

  :لدويلاإلنساين الدويل تشمل حق الضحايا فيما يلي على النحو الذي ينص عليه القانون ا
  التساوي والفاعلية يف الوصول إىل العدالة؛  )أ(
  التعويض الكايف والفعال والفوري عن األضرار اليت حدثت؛  )ب(
  .فرص الوصول إىل املعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باالنتهاكات وآليات التعويض  )ج(

وترد إجراءات  . روعة دولياً  من مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول عن األعمال غري املش          ٣٤انظر املادة    ) ١١٩٤(
ـية املـذكورة                إعادة التأهيل وضمانات عدم العود بوصفها أشكاالً من التعويض يف املبادئ والتوجيهـات األساس

  . بشأن احلق يف االنتصاف والتعويض لضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويلأعاله
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شأنه أن يتيح دفع ُحزمة تعويضات للمزارعني الفلسطينيني عن املمتلكـات الـيت حلقهـا              
الضرر خالل أحدث العمليات العسكرية يف غزة مع إصالح اهلياكل األساسية املدمَّرة وما             

. )١١٩٥(يارات ومصائد مسكية وثروة حيوانية ودفيئات وشبكات للـري وطـرق       حلقه التلف من ب   
 غـري الالجـئني      من الفلسطينيني  ١٠ ٠٠٠ومن املقرر كذلك تقدمي مساعدات نقدية إىل حنو         

 وعلمت البعثة خالل وجودها يف غزة أن خمططات         )١١٩٦(الذين ُدمِّرت أو تضررت منازهلم    
  .التعويض سالفة الذكر يتم بالفعل تنفيذها

وبصرف النظر عن هذه املخططات للمساعدات والتعويضات ترى البعثـة أن             -١٨٦٨
القانون الدويل يقتضي من الدولة املسؤولة عن األفعال اليت حيظرها القـانون الـدويل أن               

وحسب علم البعثة، فـإن إسـرائيل مل        . تكفل أوجه االنتصاف والتعويضات إىل الضحايا     
 املتحدة عن األضرار اليت حلقت مبوظفي ومرافق األمـم          تنظر يف دفع تعويضات إالّ لألمم     

وينبغي علـى األقـل أن يقـدَّم        . )١١٩٧(تعترف باملسؤولية يف هذا الصدد     املتحدة دون أن  
  .لألفراد الفلسطينيني تعويضات مماثلة

ويف الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية بشأن النتائج القانونيـة املترتبـة           -١٨٦٩
إسرائيل تتحمَّل االلتزام   " يف األرض الفلسطينية احملتلة، أكدت احملكمة أن         إنشاء جدار  على

 .)١١٩٨("بتقدمي تعويض عن األضرار اليت جنمت إىل مجيع األشخاص الطبيعيني والقانونيني املعنيني           
وقد أنشأت األمم املتحدة سجل األمم املتحدة لألضرار الذي جيمع البيانات بشأن األضرار             

وسوف يكـون القـانون     . )١١٩٩(سطينيني من جرَّاء تشييد اجلدار املذكور     اليت حلقت بالفل  
  .احمللي إلسرائيل إحدى وسائل تقدمي ما ميكن من تعويضات للفلسطينيني املتضررين

وما برحت إمكانيات احلصول على انتصاف وتعويض ضمن النظام القـانوين             -١٨٧٠
ون األفعال املدنية الضارة وسَّـع       طرأ على قان   ٢٠٠١ومثة تعديل لعام    . اإلسرائيلي حمدودة 

 ووضع قيوداً إجرائية على قدرة الفلسطينيني على رفع دعـاوى           "أفعال احلرب "من تعريف   
وهذه القيود تشمل تقصري الفترة السابقة على تطبيق مبدأ السقوط بالتقـادم            . ضد إسرائيل 

وى يف غـضون     بالضرر إىل وزير الدفاع اإلسرائيلي قبل رفع الـدع         "إشعار"وشرط تقدمي   

__________ 

، نشرة  " يتلقون تعويضاً عن املمتلكات اليت حلقها التلف يف غزة         املزارعون"برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      ) ١١٩٥(
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦إخبارية، 

، نـشرة   " املدمَّرة املنازل أسرة يف غزة تتلقى مساعدة نقدية عن         ١٠ ٠٠٠"برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ) ١١٩٦(
  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٠إخبارية، 

 ٣،  "رمسـي : عّما حلق باألمم املتحدة من دمار يف غـزة         تعويضاً   إسرائيل تقدِّم "وكالة األنباء الفرنسية،     ) ١١٩٧(
  .٢٠٠٩يوليه /متوز

  .١٥٢، الفقرة ...النتائج القانونية  ) ١١٩٨(
ا مقصورة على تسجيل األضرار أو اخلسائر اليت وقعت نتيجـة إنـشاء اجلـدار يف األراضـي                  ـواليته ) ١١٩٩(

  .الفلسطينية احملتلة
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 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢وقد صدرت تعديالت إضافية يف عامي       . )١٢٠٠(شهرين بعد وقوع الضرر   
منـاطق  "لتحول بني احملاكم وبني النظر يف الدعاوى املتعلقة بإجراءات قـوى األمـن يف               

يعلنه وزير الدفاع، كما أهنا تضفي احلصانة على الدولة ضد الدعاوى             على حنو ما   "الرتاع
ومبوجـب التعـديلني    . )١٢٠١("منظمات إرهابية " دول معادية أو أعضاء      اليت يرفعها رعايا  

األخريين فإن صفة الفعل الضار ومالبسات هذا الفعل وعواقبه وصلة السببية بني اجلـاين              
وقد تلقت البعثة معلومات تفيد بأن التعـديالت        . والفعل أصبحت أمراً غري ذي موضوع     

 "مناطق نـزاع  " الفلسطينية احملتلة بوصفها     يعلن مناطق يف األرض    تسمح لوزير الدفاع بأن   
  .بأثر رجعي
 أمام احملكمة العليـا يف إسـرائيل        ٢٠٠٥ لعام   ٧وقد مت الطعن يف التعديل رقم         -١٨٧١

 جيم من قانون األفعال املدنية الـضارة        ٥ بأن الباب    ٢٠٠٦اليت أصدرت حكمها يف عام      
اء البند الذي جيعل إسرائيل حمصَّنة      ليس دستورياً مما ترتب عليه إلغ     ) ٢٠٠٥املعدل يف عام    (

 ومع ذلك فإن هـذا      ." املعلنة مناطق الرتاع "من املسؤولية املدنية عن أعمال قوى األمن يف         
 باء من القانون الذي مينح احلصانة للدولـة ضـد           ٥احلكم مل يتطرق إىل دستورية الباب       

 ناشـطون أو أعـضاء يف   الدعاوى املدنية اليت يرفعها رعايا دولة عدو إلسرائيل أو أفـراد        
 ٢٠٠٥ويف الوقت نفسه فإن التعديالت األخرى السابقة على عـام           . )١٢٠٢(منظمة إرهابية 

  .مل تتعرَّض للطعن وما زالت سارية بوصفها قانوناً يف البالد
ويساور البعثة القلق ألن إمكانيات التعويض املدين عن األضرار أو اخلسائر اليت              -١٨٧٢

ا الفلسطينيون خالل العمليات العسكرية ما زالت مقيَّدة مبوجب         حلقت باملمتلكات وعاناه  
أعمـال  "القانون احمللي اإلسرائيلي، باعتبار أن الضرر ُينظر إليه بوصفه نتيجة نامجة عـن              

ويف حكم صدر مؤخراً فيما يتعلـق       .  بصرف النظر عن طبيعة اإلجراءات املتخذة      "حرب
 ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ١٦ئرة هليكوبتر يف    بدعوى مرفوعة باسم فلسطيين قتلته نريان طا      

مـن  "خالل ما مسي بعملية الدرع الواقي يف نابلس، حكمت احملكمة بأن ذلك كان عمالً               
وخلُـصت احملكمـة احملليـة يف       . "تدمري هيكل أساسي إرهايب   " يقصد إىل    "أعمال احلرب 

 قـصد  من النوع الذي"القدس إىل أن أي غارة جوية هي بوضوح عمل من أعمال احلرب    

__________ 

 الدعاوى املرفوعة نتيجة نـشاط قـوات األمـن يف           -التعديل  ) (مسؤولية الدولة (األفعال املدنية الضارة     ) ١٢٠٠(
  .www.hamoked.org.il، متاح على ٣ و٢، البابان ٢٠٠١القانون، ). جوديا والسامرة ويف قطاع غزة

دولة من جانـب أحـد      رفع دعاوى على ال   ) (٥التعديل رقم   ) (مسؤولية الدولة (األفعال املدنية الضارة     ) ١٢٠١(
) مسؤولية الدولـة  (، واألفعال املدنية الضارة     ٢٠٠٢القانون،  ) مواطين دولة عدو أو مقيم يف منطقة نزاع       

  . جيم٥ باء و٥، البابان ٢٠٠٥القانون ) ٧التعديل رقم (
 كـانون   ١٢، احلكـم بتـاريخ      ٨٢٧٦/٠٥، القضية رقـم     عدالة وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين      ) ١٢٠٢(

  .٢٠٠٦ديسمرب /األول
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 حىت ولو أوضح املّدعون أن اجملين عليه كان مـدنياً           "ناً من املقاضاة  املشرِّع إىل جعله حمصّ   
  .)١٢٠٣(يقف على سطح بيته

ومن رأي البعثة أن اهليكل الدستوري والتشريعات احلالية يف إسرائيل ال يتركان              -١٨٧٣
.  اللتماس التعويض  سوى فرصة حمدودة للغاية، إن كان مثة فرصة أساساً، أمام الفلسطينيني          

واجملتمع الدويل حباجة إىل أن يهيئ آلية إضافية أو بديلة لكي تقدم إسرائيل مبوجبها تعويضاً               
. عن التلفيات أو اخلسائر اليت يتكبدها املدنيون الفلسطينيون خالل العمليـات العـسكرية      

 وجلنة التحقيق املعنية    هذا املضمار تالحظ البعثة أن جلنة التحقيق الدولية املعنية بدارفور          ويف
  .)١٢٠٤(بلبنان أعربتا عن شواغل مماثلة بشأن احلاجة إىل تعويض الضحايا

__________ 

 ٢٠٠٩يونيـه   /، احلكم بتاريخ حزيـران    C/007798/04، القضية رقم    عدالة وآخرون ضد دولة إسرائيل     ) ١٢٠٣(
 .يفد عنه بعد ومل

 بدارفور إىل األمني العام لألمم املتحدة عمالً بقـرار جملـس األمـن              املعنية تقرير جلنة التحقيق الدولية   " ) ١٢٠٤(
 بلبنـان قرير جلنة التحقيق الدولية املعنيـة       ت"؛  ٦٠١، الفقرة   ")٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٨( املؤرخ   ١٥٦٤

  ).٣٤٩، الفقرة S-2/1 ")A/HRC/3/2عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 
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  اجلزء اخلامس

  االستنتاجات والتوصيات    

  االستنتاجات  -ثالثون  

  مالحظات ختامية  -ألف   
إن تقييم األحداث اليت حققت فيها البعثة وأسباهبا وسياقها تقييماً موضوعياً             -١٨٧٤

 لنجاح أي جهد يرمي إىل إحقاق العدالة لضحايا االنتـهاكات ولتحقيـق             أمر حاسم 
السالم واألمن يف املنطقة، وهو بذلك خيدم مصلحة مجيع املعنيني واملتأثرين هبذا الوضع،             

وهبذه الروح، ويف ظل التقـدير الكامـل        . مبا يف ذلك طرفا األعمال العدائية املستمرة      
  .ثة واليتها وقامت بتنفيذهاملدى تعقيد هذه املهمة، تلقت البع

ويتحمل اجملتمع الدويل وكذلك إسرائيل، والسلطات الفلـسطينية بالقـدر            -١٨٧٥
الذي حتدده صالحياهتا ووسائلها، املسؤولية عن محاية ضحايا االنتهاكات وضمان عدم           
استمرار معاناهتم ويالت احلرب أو اضطهادهم وإذالهلم على يـد االحـتالل أو مـن             

وللشعب الفلسطيين احلق يف أن يقرر حبريـة نظامـه          . عشوائية بالصواريخ اهلجمات ال 
السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك احلق يف أن يقاوم حرمانه قسراً من حقه يف تقريـر                

ولشعب إسـرائيل احلـق يف أن       . مصريه، واحلق يف أن يعيش يف دولته يف سالم وحرية         
  .لعدالة وفقاً للقانون الدويلولكال الشعبني احلق يف ا. يعيش يف سالم وأمن

ولدى اضطالع البعثة بواليتها، فإهنا استرشدت حصراً بالقانون الدويل العام            -١٨٧٦
 وااللتزامات اليت تقع علـى      قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    الدويل حل قانون  وال

ـ              وق عاتق الدول مبقتضاها والواجبات اليت تلقيها على األطراف من غري الـدول، وف
وال يعين هذا حبال مـن األحـوال        . ذلك كله باحلقوق واالمتيازات اليت ختوهلا لألفراد      

املساواة بني وضع إسرائيل كسلطة احتالل ووضع الـشعب الفلـسطيين احملتـل أو              
فاالختالفات واضحة بني الوضعني من حيث القوة والقدرة علـى          . الكيانات اليت متثله  

مبا يف ذلك عن طريق إحقـاق العـدل عنـد وقـوع             إحلاق األذى أو توفري احلماية،      
بيد أن ما يتطلب نفس القدر      . انتهاكات، كما أنه ال سبيل، أو ضرورة، للمقارنة بينهما        

  .من العناية واجلهد هو محاية مجيع الضحايا وفقاً للقانون الدويل
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صـلتها وارتباطاهتـا بالـسياسات      : العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة      -باء   
  إلسرائيلية جتاه األرض الفلسطينية احملتلةا

رى البعثة أن العملية العسكرية اإلسرائيلية اليت وقعت يف غزة يف الفترة            ـت  -١٨٧٧
 وما ترتـب    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ و   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧بني  

 هـذه   عليها من أثر ال ميكن فهمهما أو تقييمهما مبعزل عن التطورات السابقة علـى             
فهذه العملية تندرج يف إطار سلسلة متوالية من السياسات الرامية          . العملية والالحقة هلا  

إىل مواصلة السعي لتحقيق األهـداف الـسياسية اإلسـرائيلية جتـاه غـزة واألرض          
والعديد من هذه السياسات يستند أو يفضي إىل انتـهاكات          . الفلسطينية احملتلة ككل  

واألهداف العسكرية كمـا    . والقانون اإلنساين الدويل  نسان  حلقوق اإل لقانون الدويل   ل
بّينتها حكومة إسرائيل ال تشرح الوقائع اليت أكدهتا البعثة، وال تتوافق مع األمناط الـيت    

  .حددهتا البعثة أثناء التحقيق
وتتجلى أقرب صورة هلذه السلسلة املتواصلة من الـسياسات يف سياسـة              -١٨٧٨

يات واليت ترقى، يف نظر البعثة، إىل عقوبة مجاعيـة تفرضـها            احلصار اليت سبقت العمل   
فعندما اندلعت العمليـات، كـان      . احلكومة اإلسرائيلية عمداً على سكان قطاع غزة      

قطاع غزة خيضع لنظام صارم من اإلغالق وتقييد حركة السكان والسلع واخلـدمات             
ية للحيـاة، مثـل     وقد مشل ذلك االحتياجات األساس    . على مدى ثالث سنوات تقريباً    

الغذاء واإلمدادات الطبية واملنتجات املطلوبة الستمرار احليـاة اليوميـة، كـالوقود            
وقد فرضت إسرائيل هذه التدابري     . والكهرباء واللوازم املدرسية ومواد الترميم والبناء     

بدعوى عزل وإضعاف محاس على إثر فوزها يف االنتخابات، بالنظر إىل ما تـشعر بـه                
وقد تفاقم أثر تلك التدابري بفعـل       .  أن محاس تشكل هتديداً مستمراً ألمنها      إسرائيل من 

اللجوء، لألسباب ذاهتا، إىل حجز بعض املساعدة املالية وغريها من املـساعدات الـيت           
ومما زاد من صعوبة الوضع املتأزم أصالً يف قطاع غزة أن آثار احلـصار              . قدمها املاحنون 

وقبل العملية العـسكرية،    . ب من جوانب حياة الغزيني    املتواصل مل يسلم منها أي جان     
كان اقتصاد قطاع غزة مسترتفاً، وقطاعه الصحي حماصراً من كل جانـب، وسـكانه              
مرغمني على االعتماد على املساعدة اإلنسانية للبقاء على قيد احلياة ومواصلة حيـاهتم             

 طال أمده، ومن انعدام     وكان الرجال والنساء واألطفال يعانون نفسياً من فقر       . اليومية
لقـد  . األمن ومن العنف، ومن إكراههم على االحنباس يف إقليم مكتظ اكتظاظاً شديداً           

وهذا الوضع هو الذي كان سـائداً يف        . جرى الَنيل بشدة من كرامة سكان قطاع غزة       
ديـسمرب  /القطاع عندما شنت القوات املسلحة اإلسرائيلية هجومها يف كـانون األول          

دت العمليات العسكرية والطريقة اليت جرت هبا إىل تفاقم آثار احلصار           وقد أ . ٢٠٠٨
وكانت النتيجة اليت حدثت، يف وقت قصري جداً، هي وقـوع           . املذكورة تفاقماً كبرياً  

  .أضرار طويلة األمد مل يسبق هلا مثيل للسكان وآلفاق تنميتهم وتعافيهم معاً



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 520 

 -ديـسمرب   /ليت جرت يف كانون األول    وحتليل طرائق وأثر العمليات العسكرية ا       -١٨٧٩
يناير يضع هذه العمليات أيضاً، يف نظر البعثة، يف سياق سلسلة متواصلة            /كانون الثاين 

تضم أيضا عددا من السياسات اإلسرائيلية األخرى القائمـة مـن قبـل إزاء األرض               
ياسة فعزل وفصل قطاع غزة تدرجيياً عن الضفة الغربية، وهي الـس          . الفلسطينية احملتلة 

اليت بدأت قبل ذلك بكثري وجرى تدعيمها على وجه اخلصوص بفرض عمليات إغالق             
صارمة وقيود على احلركة مث احلصار يف هناية املطاف، هي من بني أكثر هذه اإلجراءات               

كما أدت عدة تدابري اختذهتا إسرائيل جتاه الـضفة الغربيـة أثنـاء وعقـب               . وضوحاً
ة إىل زيادة تعميق السيطرة اإلسرائيلية على الـضفة         العمليات العسكرية على قطاع غز    

فيها القدس الشرقية، وهو ما يؤشر إىل تالقي األهـداف مـع العمليـات               الغربية، مبا 
وتشمل هذه التدابري زيادة مصادرة األراضـي وهـدم املنـازل           . العسكرية على غزة  

زيـادة  وإصدار أوامر باهلدم وتصاريح لبنـاء مـساكن يف املـستوطنات، وتـشديد              
اإلجراءات الرمسية على حركة الفلسطينيني والقيود على تنقالهتم، وفرض إجـراءات           
جديدة أكثر صرامة على املقيمني يف قطاع غزة خبصوص حتويل إقامتـهم إىل الـضفة               

وكانت اجلهود املنهجية لعرقلة وتقييد العمليات الدميقراطيـة الـيت قررهـا            . الغربية
لها باعتقال املمثلني السياسيني املنتخبني وأعـضاء مـن         الفلسطينيون بأنفسهم، ليس أق   

احلكومة ومعاقبة سكان غزة بسبب ما تعتربه إسرائيل دعمهم حلماس، قد ُتوجت بشن             
هجمات على مباٍن حكومية أثناء اهلجوم على غزة، وعلى رأس هذه املباين مبىن اجمللس              

جيعل احتماالت التكامـل    وهلذه السياسات واإلجراءات أثر تراكمي هو ما        . التشريعي
  .السياسي واالقتصادي بني قطاع غزة والضفة الغربية أبعد مناالً

  طبيعة العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة وأهدافها وغاياهتا  -جيم   
شدد الفلسطينيون واإلسرائيليون الذين التقت هبم البعثة مراراً وتكراراً على            -١٨٨٠

 كـانون   ٢٧نتها إسرائيل على غـزة يف الفتـرة مـن           أن العمليات العسكرية اليت ش    
 كانت خمتلفة نوعياً عن أي      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ حىت   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

وبـالرغم مـن   . عمل عسكري سابق قامت به إسرائيل يف األرض الفلسطينية احملتلـة          
قبـون  الظروف القاسية اليت كانت سائدة يف قطاع غزة ألمد طويل، ذكر ضحايا ومرا            

منذ فترة طويلة للوضع الفلسطيين أن هذه العمليات مل يسبق هلا مثيل يف قـسوهتا وأن                
  .عواقبها ستدوم طويالً

يونيـه  /وعندما قامت البعثة بزيارهتا األوىل إىل قطاع غزة يف أوائل حزيران            -١٨٨١
، كانت مخسة أشهر تقريباً قد مـضت علـى هنايـة العمليـات العـسكرية                ٢٠٠٩

بيد أن اآلثار املدمرة اليت خلفتها هذه العمليات على السكان كانت بادية            . اإلسرائيلية
وباإلضافة إىل التدمري الظاهر للعيان الذي حلق باملنـازل والـورش واآلبـار             . بوضوح
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واملدارس واملستشفيات ومراكز الشرطة وغريها من املباين العامة، فإن مشاهد األسـر،          
 حيث ال ميكن إجراء     -وسط ركام بيوهتا املهدمة     بشيوخها وأطفاهلا، وقد ظلت تعيش      

 كانت دليالً على طول أمد أثر هـذه         -أي عملية إعادة بناء بسبب استمرار احلصار        
وكانت التقارير اليت حتدثت عن حـدوث       . العمليات على ظروف معيشة سكان غزة     

قبل، صدمات نفسية أثناء اهلجمات، وإجهاد نتيجة اإلحساس بعدم اليقني إزاء املـست           
ومشقة العيش، واخلوف من التعرض هلجمات أخرى، قد أشارت إىل وقوع آثار أقـل              

  .ظهوراً ولكنها ليست أقل خطرا على املدى البعيد
وجيب أن يوىل وضعهن عناية خاصـة يف        . وقد تأثرت النساء من أوجه عدة       -١٨٨٢

العـسكرية  أي جهد يرمي إىل معاجلة عواقب احلصار، واستمرار االحتالل، والعمليات           
  .اإلسرائيلية األخرية

 ملا ذكرته احلكومة اإلسرائيلية، كانت العمليات العسكرية على غـزة           ووفقاً  -١٨٨٣
وبينما سعت احلكومة اإلسرائيلية إىل تصوير عملياهتا على        . موضع ختطيط دقيق وشامل   

لنفس، أهنا تأيت أساساً رداً على هجمات الصواريخ، ممارِسة بذلك حقها يف الدفاع عن ا             
فإن البعثة تعترب أن اخلطة قد ُوّجهت، جزئياً على األقل، إىل هـدف مغـاير أال وهـو                 

  .استهداف سكان غزة بأسرهم
ويف هذا الصدد، كانت هذه العمليات تنفيذاً لسياسة شـاملة هتـدف إىل               -١٨٨٤

معاقبة سكان غزة على صمودهم ودعمهم الظاهر حلماس، ورمبا بنية إحـداث تغـيري              
وترى البعثة أن هذا املوقف يستند استناداً راسخاً إىل أساس من           .  هذا الدعم  بالقوة يف 

الواقع بالنظر إىل ما شاهدته ومسعته على األرض، وإىل ما اطّلعت عليه مما رواه جنـود                
خدموا يف هذه احلملة، وإىل ما مسعته وقرأته من أقوال الضباط العـسكريني والقـادة               

 الذين ترى البعثة أهنم ميثلون الفكر الذي تشكلت علـى           السياسيني احلاليني والسابقني  
  .أساسه سياسة واستراتيجية هذه العمليات العسكرية

وتدرك اللجنة أن التركيز الرئيسي يف أعقاب العمليات العـسكرية غالبـاً              -١٨٨٥
.  يف ظرف ثالثة أسابيع فقـط      ١ ٤٠٠ أكثر من    -ينصب على السكان الذي قُتلوا       ما

ويكمن جزء من مهام تقرير كهذا يف حماولة القيـام، وإن بقـدر        . ابوذلك عني الصو  
يسري للغاية، استعادة كرامة أولئك الذين انُتهكت حقوقهم يف أبسط أشـكاهلا علـى              

ومن املهم أن يؤكد اجملتمع الـدويل رمسيـاً         . اإلطالق، وهو احلرمان من احلياة تعسفاً     
 ينال من أبسط احلقوق واحلريات      وبوضوح ال لبس فيه على أن مثل هذا العنف الذي         

  . األساسية لألفراد ينبغي عدم جتاهله وينبغي إدانته
ويف هذا الصدد، تسلم البعثة بأن حاالت الوفاة ال تشكل مجيعها انتهاكات              -١٨٨٦

فمبدأ التناسبية يقر بأن األعمال اليت تسفر عن إزهاق أرواح          . للقانون اإلنساين الدويل  
ومـا جيعـل    . رجة عن القانون إذا توافرت شروط صارمة معينة       مدنيني قد ال تكون خا    
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تطبيق وتقدير مبدأ التناسبية صعباً خبصوص الكثري من األحداث اليت حققت فيها البعثة             
هو أن أفعال القوات املسلحة اإلسرائيلية وأقوال القادة العسكريني والسياسيني قبـل            

ت بشكل عام إىل سياسـة متعمـدة   وأثناء العمليات تشري إىل أن تلك األحداث استند      
اهلياكل األساسية الداعمة   "قوامها ممارسة القوة غري املتناسبة املوجهة ليس إىل العدو بل           

  .ويبدو من الناحية العملية أن املقصود بذلك هم السكان املدنيون. "له
 من صباح يوم مـن      ٣٠/١١فتوقيت اهلجوم اإلسرائيلي األول، أي الساعة         -١٨٨٧
مل، عندما كان األطفال عائدين من املدارس وشوارع غزة مكتظة بالناس الذين            أيام الع 

يقضون حوائجهم اليومية، كان على ما يبدو حمسوباً إلحداث أكرب قدر مـن اخللـل               
وكانت معاملة الكـثري مـن املـدنيني        . والفزع على نطاق واسع بني السكان املدنيني      

 االستسالم أحد مظاهر الطريقة اليت يبـدو        احملتجزين أو حىت الذين قتلوا وهم حياولون      
أن القواعد الفعلية لالشتباك، واإلجراءات القياسية للعمليات، والتعليمات اليت أعطيت          
للجنود على األرض قد صيغت هبا من أجل إحداث بيئة استعيض فيها عـن مراعـاة                

عـايري  أرواح املدنيني، وأبسط أسس كرامة اإلنسان على النحو الواجب، بتجاهـل امل           
  . والقانون اإلنساين الدويلالدويل حلقوق اإلنسان لقانون األساسية ل
وتسلم البعثة تسليماً كامالً بأن القوات املسلحة اإلسرائيلية، شأهنا شأن أي             -١٨٨٨

جيش حياول التصرف يف حدود معايري القانون الدويل، جيب عليها جتنب تعريض حيـاة         
 ليس بوسعها أن تنقـل تلـك املخـاطر إىل أرواح            جنودها ملخاطر ال لزوم هلا، ولكن     

فاملبدآن األساسيان املتمـثالن يف التمييـز والتناسـبية         . املدنيني رجاالً ونساًء وأطفاالً   
ينطبقان يف ساحة املعركة، سواء كانت ساحة املعركة تلك واقعة يف منطقـة حـضرية               

  .مفتوح مبنية أو يف ميدان
ز بني املقاتلني واملدنيني بدا للبعثة أنه كان ناجتـاً          واإلخفاق املتكرر يف التميي     -١٨٨٩

عن توجيهات مقصودة صدرت للجنود، على غرار ما أوضحه بعضهم، وليس ناجتـاً             
  .عن هفوات حتدث من حني آلخر

وتقر البعثة بأن بعض الذين قتلوا كانوا مقاتلني مشاركني بشكل مباشـر يف               -١٨٩٠
وُتـبني نتيجـة   . ثريين منهم مل يكونوا كـذلك األعمال القتالية ضد إسرائيل، ولكن ك  

العمليات وأساليبها أهنا مل تكن، يف نظر البعثة، موجهة إال جزئياً فقـط لقتـل قـادة                 
فقد كانت هذه العمليات    . وأعضاء محاس وكتائب القّسام واجلماعات املسلحة األخرى      

ن املـدنيني أو    إىل حد كبري أيضاً تستهدف تدمري املمتلكات املدنية وسبل عيش السكا          
  .تعطيل صالحيتها

ويتضح من األدلة اليت مجعتها البعثة أن تدمري منشآت التزويـد بالغـذاء،               -١٨٩١
وشبكات املياه واملرافق الصحية، ومصانع اخلرسانة، والوحدات السكنية، كان نتيجـة           

وقد نفـذت هـذه     . لسياسة مقصودة ومنهجية انتهجتها القوات املسلحة اإلسرائيلية      
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سة ليس ألن تلك األهداف كانت متثل هتديداً عسكرياً أو مبحض الصدفة، بـل              السيا
  .جلعل مسار احلياة اليومية والعيش الكرمي للسكان املدنيني أكثر صعوبة

ويبدو أن مثة أيضاً اعتداًء على كرامة السكان صاحب اهلدم املنهجي للقدرة              -١٨٩٢
 استخدام الـدروع البـشرية      وقد شوهد ذلك ليس فقط يف     . االقتصادية لقطاع غزة  

واالحتجاز غري املشروع يف ظروف غري مقبولة أحياناً، بل أيضاً يف ختريب البيوت عند              
فالكتابات على اجلـدران    . احتالهلا ويف الطريقة اليت يعامل هبا الناس عند اقتحام بيوهتم         

ة والتصرفات القبيحة والشعارات العنصرية يف كثري من األحيان، شكلت كلها صـور           
  .إمجالية لنهج يقصد به إذالل الشعب الفلسطيين وامتهان كرامته

وقـد قُـّدمت آراء     . لقد كانت العمليات خمططة بعناية يف مجيع مراحلـها          -١٨٩٣
. واستشارات قانونية طوال مراحل التخطيط وعلى مستويات تنفيذية معينة أثناء احلملة          

ويف ظـل هـذه     . قريبا، أية أخطـاء   ووفقاً ملا أعلنته حكومة إسرائيل، مل تكن هناك، ت        
الظروف بالذات، ختلص البعثة إىل أن ما حدث على مدى فترة تزيد قليالً على ثالثـة                

، كان هجومـاً غـري متناسـب        ٢٠٠٩ إىل بداية عام     ٢٠٠٨أسابيع، من أواخر عام     
بشكل متعمد قصد به معاقبة السكان املدنيني وإذالهلم وإرهاهبم، وتقـويض قـدرهتم             

ة احمللية على العمل وعلى سد احتياجاهتم بأنفسهم معـاً تقويـضاً جـذرياً،              االقتصادي
  .ولتعميق الشعور املتزايد لديهم باستمرار االعتماد على الغري وبالضعف

والحظت البعثة بقلق البيانات العامة اليت أدىل هبا مسؤولون إسرائيليون، مبن             -١٨٩٤
استعمال القوة على حنو غـري متناسـب       فيهم كبار املسؤولني العسكريني، ومؤداها أن       

وشن هجمات على السكان املدنيني وتدمري املمتلكات املدنية أساليب مشروعة لتحقيق           
وتعتقد البعثة أن مثل هـذه البيانـات ال         . األهداف العسكرية والسياسية اإلسرائيلية   

حـدة،  تقوض نظام القانون الدويل برمته فحسب، بل تتناىف مع روح ميثاق األمـم املت             
  .ومن مث، فهي تستحق اإلدانة بصورة قاطعة

القانون الدويل حلقوق اإلنسان    وأياً كانت االنتهاكات اليت ارتكبت يف حق          -١٨٩٥
، فإن الطبيعة املنهجية واملتعمدة لألنشطة املبّينة يف هذا التقرير          والقانون اإلنساين الدويل  

املقام األول على الذين صمموا هذه      تترك أدىن شك لدى البعثة بأن املسؤولية تقع يف           ال
  .العمليات وخططوا هلا وأصدروا األوامر لتنفيذها وأشرفوا عليها

  االحتالل والصمود واجملتمع املدين  -دال   
إن الروايات اليت حتدثت عن احتدام العنف أثنـاء العمليـات العـسكرية               -١٨٩٦

طاع غزة قد أعيد حتديـده       يف ق  "األوضاع الطبيعية "األخرية مل حتجب حقيقة أن مفهوم       
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منذ أمد بعيد بسبب حالة التعسف وانعدام احلماية اليت طال أمدها نتيجـة لالحـتالل             
  .على مدى عقود من الزمن

ومع تركيز البعثة حتقيقها وحتليلها على املسائل احملددة اليت تندرج يف إطـار               -١٨٩٧
فة الغربية على أنه العامـل      واليتها، برز االحتالل اإلسرائيلي املستمر لقطاع غزة والض       

القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون        األساسي الذي تكمن وراءه انتهاكات      
 املرتكبة يف حق السكان املشمولني باحلماية والذي يقوض احتمـاالت           اإلنساين الدويل 

 لقد أدى فشل إسرائيل يف اإلقرار مبسؤولياهتا وممارستها بوصفها        . حتقيق التنمية والسالم  
السلطة القائمة باالحتالل، وال يزال يؤدي إىل زيادة وطأة آثار االحتالل على الشعب             

وفضالً عن ذلك، فإن ممارسات االحتالل القاسية وغري املشروعة، هي أبعد           . الفلسطيين
وترى البعثـة   . من أن ختمد املقاومة، بل تغذيها وتغذي معها مظاهر العنف اليت تفرزها           

احلياة الكرمية للفلسطينيني، فضالً عـن حتقيـق        رط مسبق لعودة    أن إهناء االحتالل ش   
  .التنمية والتوصل إىل حل سلمي للرتاع

وقد ذُهلت البعثة إزاء مدى صمود الشعب وشعوره بالعزة يف ظل الظروف              -١٨٩٨
فقد نقل مدير عمليات األونروا يف غزة، السيد جون جينـغ، إىل            . العصيبة اليت مير هبا   

لم يف غزة أثناء مناقشة جرت معه بعد انتهاء العمليـات العـسكرية             البعثة جواب مع  
فبدالً من اإلعـراب عـن   . اإلسرائيلية بشأن تعزيز تدريس حقوق اإلنسان يف املدارس       

تشكيكه يف جدوى تدريس حقوق اإلنسان يف ظل التنكر املتجدد للحقوق، أّيد املعلم             
إهنا حرب قيم، ولن خنسر     ": البدون تردد استئناف دروس تدريس حقوق اإلنسان، قائ       

  ."هذه احلرب
إن العمل الدؤوب الذي قامت به املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع             -١٨٩٩

املدين الفلسطينية يف جمال تقدمي الدعم للسكان يف مثل هذه الظروف البالغة الـشدة،              
منا التقـدير   ويف جمال إمساع صوت ضحايا االنتهاكات يف معاناهتم وتطلعاهتم، يستحق           

وليس من املغاالة يف شيء التأكيد على الدور الـذي اضـطلعت بـه هـذه                . الكامل
فقد استمعت  . املنظمات يف املساعدة على استمرار الشعب يف صموده واعتزازه بنفسه         

البعثة إىل عدة شهادات عن عاملني يف منظمات غري حكومية وأطباء وسائقي سـيارات              
وق اإلنسان خاطروا بـأرواحهم، يف أوج العمليـات         إسعاف وصحفيني ومراقبني حلق   

وكثرياً ما أعربوا عن قلقهم من أنه كان        . العسكرية، يف سبيل خدمة السكان احملتاجني     
يتعني عليهم االختيار بني البقاء بالقرب من ذويهم أو مواصلة العمل ملساعدة اآلخرين             

ن عن األخبار اليت تطمئنـهم      احملتاجني للمساعدة، ومن مث االنقطاع يف كثري من األحيا        
وتود البعثة أن تشيد بـشجاعة وعمـل        . على سالمة أفراد أسرهم وأماكن وجودهم     

األفراد العديدين الذين سامهوا على هذا النحو يف التخفيف من معانـاة الـسكان ويف               
  .غزة اإلبالغ عن األحداث اليت وقعت يف
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  ئيلاهلجمات بالصواريخ وقذائف اهلاون داخل إسرا  -هاء   
أطلقت اجلماعات املسلحة الفلسطينية آالف الصواريخ وقـذائف اهلـاون            -١٩٠٠

وقد جنحت هذه العمليات يف إحداث رعب       . ٢٠٠١أبريل  /داخل إسرائيل منذ نيسان   
يف أوساط السكان املدنيني اإلسرائيليني، بدليل ارتفاع معدالت اإلصـابة بالـصدمات     

وقد أدت اهلجمات أيـضاً إىل تآكـل        . تأثرةالنفسية يف أوساط اجملموعات السكانية امل     
أسباب احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية هلـذه اجملتمعـات احملليـة يف جنـوب         
إسرائيل، كما أثرت يف احلق يف التعليم لعشرات اآلالف مـن األطفـال والـشباب               

  .امللتحقني باملدارس يف املناطق املتأثرة
 كـانون   ١٨ و   ٢٠٠٨ديـسمرب   /انون األول  ك ٢٧وخالل الفترة ما بني       -١٩٠١
وُيعزى عـدم   . ، خلفت هذه اهلجمات أربعة قتلى ومئات اجلرحى       ٢٠٠٩يناير  /الثاين

وقوع مزيد من الضحايا إىل مزيج من احلظ والتدابري اليت اختذهتا احلكومة اإلسرائيلية،             
ات التصعيد يف   يف ذلك حتصني البنايات العامة وبناء املالجئ وإغالق املدارس يف أوق           مبا

  .العمليات القتالية
وتالحظ البعثة مع القلق أن إسرائيل مل توفر نفس املستوى من احلماية مـن                -١٩٠٢

الصواريخ وقذائف اهلاون للمواطنني الفلسطينيني املتأثرين كما فعلت للمواطنني مـن           
فقد أخفقت على وجه اخلصوص يف توفري مالجئ عامة أو حتصينات للمدارس            . اليهود

على سبيل املثال للسكان الفلسطينيني الذين يعيشون يف القرى غري املعترف هبا وحـىت              
وال بد أن يكون مسلماً بـه أن اآلالف مـن فلـسطينيي             . يف بعض القرى املعترف هبا    

 الذين يعيـشون داخـل مـدى نـريان          - ومنهم عدد كبري من األطفال       -إسرائيل  
  .ها احلكومة اإلسرائيلية ملواطنيها من اليهودالصواريخ، يستحقون نفس احلماية اليت تقدم

  األصوات املعارضة يف إسرائيل  -واو   
إذا كان اهلجوم العسكري اإلسرائيلي على غزة قد حظي بدعم الرأي العام              -١٩٠٣

اإلسرائيلي على نطاق واسع، فقد كانت هناك أصوات معارضة، عّبرت عـن نفـسها             
وترى البعثـة أن    . لعام عن تصرفات إسرائيل   بالتظاهر واالحتجاج، وكذلك باإلبالغ ا    

األعمال اليت قامت هبا احلكومة اإلسرائيلية أثناء وبعد العمليات العسكرية على قطـاع     
غزة، مبا يف ذلك استجواب الناشطني السياسيني، وقمع األصوات الناقـدة ومـصادر             

غـري احلكوميـة،    االنتقاد املمكنة لألعمال العسكرية اإلسرائيلية، وال سيما املنظمات         
سامهت إىل حد كبري يف إجياد مناخ سياسي ال ُيسمح فيه باالعتراض على احلكومـة                قد

ورفْض الـسماح لوسـائط     . وعلى األعمال اليت تقوم هبا يف األرض الفلسطينية احملتلة        
اإلعالم بالدخول إىل غزة واستمرار رفض السماح ملراقيب حقوق اإلنسان من الدخول            
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يف نظر البعثة، إال حماولة حلجب األعمال اليت تقوم هبـا احلكومـة يف              هو،   إىل غزة ما  
األرض الفلسطينية احملتلة عن أنظار اجلمهور ولعرقلة التحقيقات وعمليات اإلبالغ عن           

  .تصرف طريف الرتاع يف قطاع غزة
ويف ظل هذا السياق الذي يتسم بزيادة عدم التسامح إزاء اآلراء املعارضـة               -١٩٠٤

ل، ترغب البعثة يف اإلشادة بالعمل الصعب الذي قامت به املنظمـات غـري              يف إسرائي 
احلكومية يف إسرائيل، واليت تستمر بشجاعة يف توجيه النقد لعمـل احلكومـة الـذي               

فعمل هذه املنظمـات    . والقانون اإلنساين الدويل   القانون الدويل حلقوق اإلنسان   ينتهك  
أي العام الـدويل مبعلومـات مـستقلة        ضروري ليس لضمان تزويد اإلسرائيليني والر     

فحسب، بل أيضاً لتشجيع إجراء حوار قائم على الوقائع بشأن هذه املـسائل داخـل               
   .اجملتمع اإلسرائيلي

  أثر التجريد من اإلنسانية  -زاي   
إن إحدى مسات الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، كما هو احلال يف كثري من              -١٩٠٥

وقـد شـرح    . ال سيما الضحية، من صفته اإلنسانية     الصراعات، هي جتريد اآلخر، و    
الدكتور إياد السراج، الطبيب النفساين الفلسطيين، دورة العدوان والشعور بـالوقوع           

الفلسطيين يف أعني اجلندي اإلسرائيلي ليس كائناً بشرياً مساوياً         "ضحية اليت يكون فيها     
قافة اليت تقوم علـى شـيطنة       الث" فهذه   "[...]يصبح مبثابة شيطان    [...] وأحياناً  . له

.  تأيت استمراراً حلالة جنـون االضـطهاد الـسائدة        "اآلخر وعلى نزع صفته اإلنسانية    
وهلذه احلالة مظهران، مظهر شعور املرء بأنه ضحية، فأنا ضحية هذا العامل، والعامل أمجع              "

 وهذا  .ضدي ويقف يف اجلانب اآلخر، وأنا يف مرتلة أعلى من هذا العامل وأستطيع قمعه             
ننظـر إىل اإلسـرائيليني     "وحنن كفلسطينيني،   . "ُيطلق عليه غطرسة القوة    يؤدي إىل ما  

عموماً على أهنم شياطني وبوسعنا أن نبغضهم، وما نقوم به هو ردة فعـل، ونقـول إن            
وما نقوله عن اإلسرائيليني يقولونه عنا، أي أننـا         . يفهمون إال لغة القوة    اإلسرائيليني ال 
وعندئذ نـرى غطرسـة القـوة الـيت يـستخدمها           . غة العنف أو القوة   ال نفهم إال ل   

وأرى أننا نشاهد لـيس حالـة       . دون التفكري يف اجلانب اإلنساين مطلقاً     ] اإلسرائيلي[
حرب فحسب بل أيضاً حالة ثقافية ونفسية، وآمل، بل أمتىن أن يبـدأ اإلسـرائيليون،               

ن يلقون نظـرة فاحـصة علـى        وهناك يهود كثريون جداً حول العامل ويف إسرائيل مم        
أنفسهم، ولديهم بصرية جتعلهم، خيففون من اخلوف الذي يتملكهم، ألن هناك حالـة             
خوف يف إسرائيل بالرغم من كل القوة اليت متلكها، وأن يبدأوا يف الـسري يف طريـق                 
معاجلة آثار شعورهم بأهنم ضحايا والبدء يف معاملة الفلسطيين كواحد مـن البـشر،              

من مجيع الوجوه يتساوى مع اإلسرائيلي يف احلقوق؛ والعكس صـحيح           ككائن بشري   
أيضاً، إذ جيب على الفلسطيين أن يتعامل مع نفسه، وأن حيترم نفسه وحيترم اختالفاتـه               
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لكي يستطيع الوقوف أمام اإلسرائيلي أيضاً باعتباره كائناً بشرياً كامالً له نفس احلقوق             
  ."قيق العدل والسالموهذا هو الطريق احلق لتح. والواجبات

وقدم عوفر شينار، وهو معلم إسرائيلي يف إحدى الكليات، حتليال مماثال حني              -١٩٠٦
مشكلة اجملتمع اإلسرائيلي تكمن يف أنه جمتمع يشعر، بسبب الرتاع، أنه ضحية،            ": قال

ومن الصعب جداً علـى اجملتمـع اإلسـرائيلي أن          وهو أمر له ما يربره إىل حد كبري،         
أن يشعر بأنه يستطيع أيضاً أن يرى اجلانب اآلخر وأن يـدرك أن اجلانـب               يتحول، و 

وهنا تكمن يف نظري املأساة الكربى هلذا الصراع ومـن الـصعب   . اآلخر ضحية أيضاً 
الناس [...] وأعتقد أن املبادرة اليت اختذمتوها لالستماع إىل        [...] جداً التغلب عليها    

ليت توجهوهنا إىل اجملتمع اإلسرائيلي ال لبس فيهـا         فالرسالة ا . تكتسي أمهية بالغة  [...] 
على اإلطالق، وهي أنكم حمايدون، وأنه من الضروري أن تتمكنوا من الوقوف علـى              

ويقتـضي هنوضـكم هبـذه      . اجلانبني حقيقة أن الشعور بالوقوع ضحية أمر مييز كال       
ائيلي، ومـدى   املسؤولية أن تدركوا مدى صعوبة مترير هذه الرسالة إىل اجملتمع اإلسـر           

انغالق اجملتمع اإلسرائيلي، وإىل أي مدى يصعب على اجملتمـع اإلسـرائيلي إدراك أن              
اجلانب اآلخر ليس فقط الطرف الذي ينتهك حقوقنا اإلنسانية، بل إنه يتعـرض هـو               

  ."اآلخر إىل انتهاك حقوقه اإلنسانية، وأنه يعاين هو أيضاً
لة يف التحقيق يف االنتـهاكات املـّدعاة        ولدى اضطالع البعثة بواليتها املتمث      -١٩٠٧

للقانون الدويل اليت حدثت يف سياق العمليات العسكرية اليت وقعت يف الفتـرة مـن               
 يف غزة، فإهنا حتـدثت يف       ٢٠٠٩يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

. زمناألغلب إىل أشد املتضررين من آخر أحداث هذا الصراع الذي امتد لعقود من ال             
وكما هو متوقع، وجدت البعثة اجملتمعات يف املنطقة مثخنة باجلراح من أثر العـيش يف               
خضم هذا الصراع وما ترتب عن ذلك من صدمات نفسية كبرية من جراء حياة قـد                
تبدو ألولئك الذين يعيشون يف بلدان تنعم بقدر أكرب من السالم بأهنا ال تطاق، وهـم                

  .حمقون يف ذلك
ينيون واإلسرائيليون على السواء ينتاهبم شعور مشروع بالغـضب         فالفلسط  -١٩٠٨

وبالنسبة للفلسطينيني، فإن الغضب من أحـداث       . إزاء احلياة اليت جيربون على عيشها     
 اخلسائر يف صفوف املدنيني، واإلصابات والتدمري يف غزة من جراء اهلجمـات  -فردية  

 تزيد  - ١٩٦٧خارج حدود عام    العسكرية، واحلصار، واستمرار بناء اجلدار الفاصل       
من الغضب املتأصل الذي يؤججه استمرار االحتالل اإلسرائيلي، وإذالله اليومي هلـم،            

أما بالنـسبة لإلسـرائيليني، فـإن       . وعدم إعمال حقهم يف تقرير مصريهم حىت اآلن       
التصرحيات العامة اليت تطلقها اجلماعات املـسلحة الفلـسطينية احتفـاالً هبجمـات             

 وقذائف اهلاون على املدنيني تضاعف من القلق العميق بأن املفاوضات لـن             الصواريخ
يسع إسرائيل   يزال يتعرض خلطر يهدد وجوده وال      تفضي إىل شيء يذكر وأن بلدهم ال      
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وعلى هذا النحو، يشترك اإلسـرائيليون والفلـسطينيون يف         . إال أن حتمي شعبها منه    
نية لديه لقبـول     و أن كل طرف ال     وه - أو هو عقيدة يف نظر البعض        -خوف مستتر   

ومن سوء الطالع أن كثريا من السياسيني يـشكلون         . حق اآلخرين يف وطن خاص هبم     
  . جتسيدا حقيقيا هلذا الغضب واخلوف

وذكر بعض اإلسرائيليني للبعثة أن سياسات احلكومة اإلسرائيلية خبـصوص            -١٩٠٩
خـل األرض الفلـسطينية     عزل قطاع غزة وتشديد القيود على حركة الفلسطينيني دا        

احملتلة وفيما بني األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل، سامهت يف زيـادة الـشقة بـني               
الفلسطينيني واإلسرائيليني، وقلّصت فرص التفاعل فيما عدا التفاعل يف سياق السيطرة           

  .والقسر مثل نقاط التفتيش واملواقع العسكرية
لتقارير اليت أفادت حبدوث تبادل وتعـاون       ويف هذا السياق، رحبت البعثة با       -١٩١٠

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، كما هو احلال فيما يتعلق بأخصائيي الصحة العقلية العـاملني             
 فلسطينيني من غزة واجملتمعات احمللية اليت تعيش يف جنويب إسرائيل، وفيمـا يتعلـق          مع

محر الفلسطيين، وال سـيما يف الـضفة        بالتعاون بني مجعية ماغن دافيد أدوم ومجعية اهلالل األ        
 لكوهنما تضطلعان بالتزام مشترك هو تقدمي املساعدة اإلنـسانية إىل اجملتمعـات             الغربية

  .احمللية اليت تعمالن فيها بغض النظر عن األصل العرقي للمرضى الذين يتلقون العالج

  احلالة يف ما بني الفلسطينيني  -حاء   
العنف بني فتح ومحاس، اليت بلغت ذروهتا بإنـشاء         من شأن حالة االنقسام و      -١٩١١

كيانني وهيكلني متوازيني للحكم يف قطاع غزة والضفة الغربية، أن تكون هلا عواقـب              
وخيمة على متتع السكان الفلسطينيني حبقوق اإلنسان يف املنطقتني، فضالً عن أهنا تسهم             

فة إىل التهديدات املرتبطـة     يف تقويض سيادة القانون يف األرض الفلسطينية احملتلة إضا        
وحىت مع تركيز البعثة الضيق النطـاق علـى االنتـهاكات           . أصالً باالحتالل األجنيب  

 - ٢٠٠٨ديـسمرب   /املتصلة بسياق العمليات العسكرية اليت وقعت يف كانون األول        
تقلص أنواع احلماية للفلسطينيني يتضح من حـاالت         ، فإن ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين 
 احلياة تعسفاً، واالحتجاز التعسفي للنـشطاء الـسياسيني أو املتعـاطفني،            احلرمان من 

ومما يزيـد   . وفرض قيود على حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، وجتاوزات قوات األمن         
الوضع سوءاً التناقص املستمر لدور جهاز القضاء يف كفالة سـيادة القـانون وسـبل               

شأن تسوية االنقسام الداخلي علـى      ومن  . االنتصاف القانوين عند حدوث انتهاكات    
أساس اإلرادة احلرة للفلسطينيني وبقرار منهم دون تدخل خـارجي أن يعـزز قـدرة               

  .السلطات الفلسطينية ومؤسساهتا على محاية حقوق الشعب الواقع ضمن مسؤوليتها
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  احلاجة إىل احلماية، ودور اجملتمع الدويل  -طاء   
على الدول ليس فقط من أجـل احتـرام         ينشئ القانون الدويل مسؤوليات       -١٩١٢

وذكرت حمكمة العـدل  . القانون اإلنساين الدويل، بل أيضاً لضمان احترام هذا القانون      
الدولية يف فتواها بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلـسطينية              

 حبماية املدنيني وقـت     مجيع الدول األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة       ": احملتلة أن 
احترامهـا مليثـاق   باإلضافة إىل ] تتحمل[،  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢احلرب املؤرخة   

بكفالة امتثال إسرائيل للقانون اإلنـساين      ياً  إضافالتزاماً  األمم املتحدة والقانون الدويل،     
  ."الدويل على النحو الوارد يف تلك االتفاقية

يقع على عاتق    بأنه   ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    وسلمت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر       -١٩١٣
اجملتمع الدويل أيضاً، من خالل األمم املتحدة، االلتزام باستخدام ما هـو مالئـم مـن       

وفقاً للفصلني الـسادس    ،  الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغريها من الوسائل السلمية      
جلماعية وجرائم احلـرب     للمساعدة يف محاية السكان من اإلبادة ا       ،والثامن من امليثاق  

وشددت الوثيقة علـى أن الـدول       . والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية     
 الختاذ إجراء مجاعي، يف الوقت املناسـب وبطريقـة      األعضاء يف األمم املتحدة مستعدة    

يف حال قـصور   يف إطار جملس األمن ووفقاً للميثاق، مبا يف ذلك الفصل السابع،  حامسة
ن عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعيـة        ئل السلمية وعجز السلطات الوطنية البيِّ     الوسا

، ٢٠٠٩ويف عـام    . وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية       
 أن تعداد هذه اجلرائم     تنفيذ املسؤولية عن احلماية   ني العام يف تقريره عن      ـظ األم ـالح
شكال من جمموعة االلتزامات الواسعة النطـاق الـسارية         ينتقص بأي شكل من األ    "ال  

الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وقانون الالجـئني،         مبوجب القانون اإلنساين  
  ."والقانوين اجلنائي الدويل

وبعد عقود من الصراع املتواصل، مل ينقص مستوى التهديد الذي يواجهـه              -١٩١٤
د سواء، بل إنه إذا كان هناك شيء ما تفاقم مـع            الفلسطينيون واإلسرائيليون على ح   

كل هذا الوقت فهو تصاعد العنف والقتل ومعاناة السكان املدنيني، ومل تكن العمليات             
ينـاير  / كانون الثاين  - ٢٠٠٨ديسمرب  /العسكرية اليت وقعت يف غزة يف كانون األول       

فشلت أيـضاً   وبالتايل، فإن إسرائيل    .  سوى أحدث احللقات يف هذه األحداث      ٢٠٠٩
يف محاية مواطنيها وذلك برفض االعتراف بعدم جدوى اللجوء إىل أسـاليب العنـف              

  .والقوة العسكرية
زة بعـد   ـومل تتوقف التوغالت واألعمال العسكرية اإلسرائيلية يف قطاع غ          -١٩١٥

 كـانون   -٢٠٠٨ديـسمرب   /هناية العمليات العسكرية اليت وقعت يف كـانون األول        
  .٢٠٠٩يناير /الثاين
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وقد أدرج جملس األمن مسألة محاية السكان املدنيني يف جدول أعماله كبند              -١٩١٦
وتالحظ البعثة أن اجملتمع الـدويل      . دائم، مسلماً بذلك أهنا مسألة تقع ضمن مسؤوليته       

قد التزم الصمت إىل حد كبري، وفشل حىت اآلن يف التحرك لضمان محايـة الـسكان                
وتكفي اإلشـارة إىل    .  الفلسطينية احملتلة بشكل عام    املدنيني يف قطاع غزة ويف األرض     

عدم وجود رد فعل مالئم على احلصار وما ترتب عليه من عواقب، وعلى العمليـات               
العسكرية على غزة، وعلى استمرار فرض العراقيل على إعادة البناء يف أعقاب تلـك              

 غزة والعقوبات   وترى البعثة أيضاً أن فرض العزل على السلطات القائمة يف         . العمليات
وليس من شك يف أنه يلـزم       . املفروضة على القطاع هلما أثر سليب على محاية السكان        

على أن هـذا اإلجـراء      . اختاذ إجراء عاجل للتمكني من تنفيذ أعمال اإلعمار يف غزة         
حيتاج أيضاً ألن يكون مصحوباً مبوقف ثابت ومبدئي من جانب اجملتمـع الـدويل إزاء               

 وباختاذ إجراء تأخر    والقانون اإلنساين الدويل    الدويل حلقوق اإلنسان   القانونانتهاكات  
وتقتضي محاية السكان املدنيني احتـرام القـانون        . كثرياً لوضع حد هلذه االنتهاكات    

وعندما ال يفي اجملتمـع الـدويل مبعـايريه         . الدويل واحملاسبة على ارتكاب االنتهاكات    
هتديد لسيادة القانون على الـصعيد الـدويل،        القانونية، فال غرو أن يترتب على ذلك        

  .األمر الذي ميكن أن تكون له عواقب بعيدة املدى
والبعثة تقدر وتربز الدور املؤثر واألساسي الذي قام به موظفو العديد مـن               -١٩١٧

وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا العاملة يف جمال مساعدة سـكان األرض الفلـسطينية             
ومثة مسة إضافية تبعث على القلـق يف العمليـات        . ت احلياة اليومية  احملتلة يف مجيع جماال   

ينـاير وهـي عـدم    / كانون الثـاين -ديسمرب /العسكرية اليت وقعت يف كانون األول  
االكتراث يف العديد من احلوادث، وبعضها موثق يف هذا التقرير، حبرمة املباين التابعـة              

بيان أن اهلجمات على األمم املتحـدة       وغين عن ال  . لألمم املتحدة ومرافقها وموظفيها   
غري مقبولة وهي تقوض قدرهتا على االضطالع بدورها يف توفري احلمايـة واملـساعدة              

  .للسكان الذين هم يف أمس احلاجة إليهما

  موجز االستنتاجات القانونية  -ياء   
ة ـة املفـصل  ـات القانوني ـترد يف كل فصل من فصول التقرير االستنتاج         -١٩١٨
وفيما يلـي مـوجز   . صلت إليها البعثة حيث جرى حتليل وقائع وأحداث بعينها   اليت تو 

  .هلذه االستنتاجات
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األعمال اليت قامت هبا إسرائيل يف غزة يف سياق العمليات العسكرية اليت وقعت يف الفترة          -١  
  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١٨ إىل ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧من 

   اهلجماتاالحتياطات يف شن  )أ(  
ترى البعثة أن إسرائيل فشلت، يف عدد من احلاالت، يف اختاذ االحتياطـات               -١٩١٩

من ‘ ٢‘)أ)(٢(٥٧املمكنة املطلوبة مبوجب القانون العريف كما نصت على ذلك املادة           
الربوتوكول اإلضايف األول بضرورة تفادي إيقاع خسائر عرضية يف أرواح املـدنيني،            

. ر باألعيان املدنية، أو التقليل منـها إىل أدىن حـد ممكـن            وإصابات للمدنيني، وأضرا  
وقصف جمّمع األونروا يف مدينة غزة بقذائف الفوسفور األبيض هو أحد هذه احلـاالت        

ُتتخذ فيها االحتياطات يف اختيار نوع األسلحة وأساليب اهلجوم، وقد زاد هذه             اليت مل 
 كما أن قصف مستشفى القـدس       .الوقائع وطأة االستهتار الطائش بعواقب هذا الفعل      

عمداً باستخدام قذائف مدفعية شديدة االنفجار وفوسفور أبيض داخل املستـشفى ويف         
ـ . ةـ من اتفاقية جنيف الرابع    ١٩ و   ١٨يشكل أيضاً انتهاكاً للمادتني      حميطه إمنا  ا ـأم

فيما يتعلق باهلجوم على مستشفى الوفاء، فقد خلصت البعثة إىل حدوث انتهاك هلـذه              
حكام ذاهتا، فضالً عن انتهاك حظر القانون العريف للهجمات اليت قد يتوقع أن حتدث              األ

  .أضراراً مفرطة باملدنيني وباألعيان املدنية
ف أنواع اإلنذارات اليت أطلقتها إسرائيل يف غزة        ـة أن خمتل  ـرى البعث ـوت  -١٩٢٠

 االمتثال للقـانون    ال ميكن أن تعترب فعالة مبا فيه الكفاية يف تلك الظروف لكي يتحقق            
وإذا كانت  . من الربوتوكول اإلضايف األول   ) ج( )٢(٥٧العريف كما نصت عليه املادة      

بعض اإلنذارات يف شكل منشورات حمددة بطبيعتها، فإن البعثة ال تـرى أن الرسـائل         
العامة اليت تطلب من السكان ترك أماكن وجودهم حيثما كانوا والتوجه إىل مراكـز              

. وف احملددة هلذه احلملة العسكرية، تفي باحلد األدىن للفعالية املطلوبـة          املدن، يف الظر  
 هو أساسا ممارسـة  “إنذارا”كما أن إطالق صواريخ داخل املباين أو فوقها باعتبار ذلك          

  .خطرية، ويعد شكال من أشكال اهلجوم وليس اإلنذار

  احلوادث اليت انطوت على قتل مدنيني  )ب(  
ة عديدة على وقوع هجمات متعمدة على مدنيني وأعيان         وجدت البعثة أمثل    -١٩٢١
وانتهاك ملبدأ التمييز الذي يعـّد مـن        ) أفراد وأسر بأكملها ومساكن ومساجد    (مدنية  

ويف . مبادئ القانون اإلنساين الدويل األساسية، مما أسفر عن وفيات وإصـابات بليغـة            
ماية مل حيترم وأن اهلجمـات      هذه احلاالت، تبني للبعثة أن وضع املدنيني املشمولني باحل        

) ٢(٥١كانت متعمدة، وتشكل خرقا صارخا للقانون العريف كما نصت عليه املادتان            
 ٦ من اتفاقية جنيف الرابعة واملادتان       ٢٧ من الربوتوكول اإلضايف األول واملادة       ٧٥و

ويف بعض احلاالت، استنتجت    .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٧و  
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. البعثة فضالً عن ذلك أن اهلجوم ُشّن أيضاً بنية بث الرعب يف أوساط السكان املدنيني              
وباإلضافة إىل ذلك، مل تكتف فقط القوات املـسلحة اإلسـرائيلية، يف العديـد مـن                
األحداث اليت جرى التحقيق فيها، بعدم بذل ما يف وسـعها للـسماح للمنظمـات                

 اإلغاثة الطبية، على النحو املطلوب يف القـانون         اإلنسانية بالوصول إىل اجلرحى وتقدمي    
من الربوتوكول اإلضايف األول، بل     ) ٢(١٠الدويل العريف كما نصت على ذلك املادة        

  .رفضت السماح بذلك بشكل تعسفي
وفيما يتعلق حبادث واحد جرى التحقيق فيه، وانطوى على وفاة ما ال يقـل                -١٩٢٢

 القوات املسلحة اإلسرائيلية شنت هجوماً مـن         فلسطينياً، استنتجت البعثة أن    ٣٥عن  
شأن أي قائد متعقل أن يتوقع له أن يتسبب يف خسائر مفرطة يف حياة املدنيني باملقارنة                
بامليزة العسكرية املنشودة، ويف ذلك انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف كما نصت            

وختلـص البعثـة إىل   . ألولمن الربوتوكول اإلضايف ا ‘ ٣‘و‘ ٢‘)أ)(٢(٥٧عليه املادة   
 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة     ٦املادة (وقوع انتهاك للحق يف احلياة     

  .للمدنيني الذين قتلوا يف احلادث) والسياسية
وختلص البعثة أيضاً إىل أن إسرائيل، بتعمدها شن هجمات علـى مراكـز               -١٩٢٣

يف احلوادث اليت حققـت فيهـا        ٩٩(الشرطة وقتلها أعداداً كبرية من رجال الشرطة        
خالل الدقائق األوىل للعمليات العسكرية، تكون قد فشلت يف احتـرام مبـدأ             ) البعثة

التناسبية بني امليزة العسكرية املتوقعة بقتل بعض رجال الشرطة الـذين قـد يكونـون       
أي معظـم رجـال     (أعضاًء يف مجاعات فلسطينية مسلحة، واخلسائر يف أرواح املدنيني          

). ة وأفراد اجلمهور احلاضرين يف مراكز الشرطة أو مبقربة منها أثنـاء اهلجـوم             الشرط
. وبالتايل، كانت تلك اهلجمات غري متناسبة، ويف ذلك انتهاك للقانون الدويل العـريف            

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٦املادة  (وتستنتج البعثة وقوع انتهاك للحق يف احلياة        
 الشرطة الذين قتلوا يف هذه اهلجمات والـذين مل يكونـوا            لرجال) املدنية والسياسية 

  . أعضاًء يف اجلماعات املسلحة الفلسطينية

  استعمال القوات املسلحة اإلسرائيلية أسلحة معينة  )ج(  
فيما يتعلق باألسلحة اليت استعملتها القوات املـسلحة اإلسـرائيلية أثنـاء              -١٩٢٤

ن الفوسفور األبـيض والقـذائف املـسمارية        العمليات العسكرية، فإن البعثة تسلّم بأ     
على أن  . ال حيظرها القانون الدويل يف الوقت احلاضر      ) مثل التنغسنت (والفلزات الثقيلة   

استخدامها مقّيد، بل حمظور يف ظروف معينة طبقاً ملبادئ التناسـبية وضـرورة أخـذ               
ية، باعتبارهـا   وفيما خيص استعمال القذائف املسمار    . االحتياطات الالزمة يف اهلجمات   

سالحاً ُيستخدم داخل املناطق، فهو غري مناسب على وجـه اخلـصوص يف املنـاطق               
احلضرية؛ أما استعمال الفوسفور األبيض، للتعمية على األقل، فترى البعثـة ضـرورة             

  .حظره بسبب عدد وتنوع املخاطر املرتبطة باستعمال هذه املادة الكيميائية الذاتية االشتعال
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  الفلسطينيني الواقعني يف قبضة القوات املسلحة اإلسرائيليةمعاملة   )د(  

  استعمال الدروع البشرية  ‘١‘  
حققت البعثة يف عدة حوادث استخدمت فيها القوات املسلحة اإلسـرائيلية          -١٩٢٥

السكان الفلسطينيني احملليني للدخول إىل البيوت اليت رمبا تكون ملغمة أو تأوي مقاتلني             
، أطلق عليهـا    "إجراء اجلار "سة اليت تعرف يف الضفة الغربية باسم        وهذه املمار (أعداء  

واستنتجت البعثة أن هذه املمارسـة      ).  أثناء العمليات العسكرية يف غزة     "إجراء جوين "
وهـي  . تشكل استخداماً للدروع البشرية، وهو أمر حيظره القانون اإلنساين الـدويل          

 من العهد الدويل اخلاص     ٦قتضى املادة   تشكل كذلك انتهاكاً للحق يف احلياة املكفول مب       
باحلقوق املدنية والسياسية، وانتهاكاً حلظر املعاملة القاسية والالإنسانية املنصوص عليـه         

  . من العهد٧يف املادة 
كما يشكل استجواب املدنيني الفلسطينيني حتت التهديد بالقتل أو إحلـاق             -١٩٢٦

تلني الفلسطينيني واألنفاق انتهاكاً للمادة     الضرر هبم النتزاع معلومات عن محاس واملقا      
 من اتفاقية جنيف الرابعة، اليت حتظر ممارسة اإلكراه اجلسدي أو النفـسي علـى               ٣١

  .األشخاص املشمولني باحلماية

  االحتجاز  ‘٢‘  
وجدت البعثة أن القوات املسلحة اإلسرائيلية يف غزة اعتقلت واحتجـزت             -١٩٢٧

. شمولني باحلماية مبقتضى اتفاقيـة جنيـف الرابعـة        جمموعات كبرية من األشخاص امل    
وختلص البعثة إىل أن احتجاز هؤالء األشخاص ال ميكن تربيـره سـواء كـان ذلـك                 

.  أو باعتباره احتجازاً ملدنيني ألسباب أمنيـة حتميـة         “مقاتلني غري شرعيني  ”باعتبارهم  
ملهينـة يف ظـروف     وترى البعثة أن أعمال الضرب املربح واإلذالل املستمر واملعاملة ا         

شنيعة هي ممارسات عاىن منها، حسبما يدعى، أفراد يف قطاع غزة خيضعون لـسيطرة              
القوات املسلحة اإلسرائيلية ومعتقلون فلسطينيون يف إسرائيل وهي تشكل إخفاقـاً يف            

 من  ٢٧معاملة األشخاص املشمولني باحلماية معاملة إنسانية، مما يشكل انتهاكا للمادة           
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١٠ و ٧ الرابعة، واملادتني    اتفاقية جنيف 

 منه بـشأن    ١٤والسياسية بشأن التعذيب ومعاملة األشخاص أثناء احتجازهم، واملادة         
وكانت معاملة النـساء أثنـاء      . الضمانات املتعلقة باتباع اإلجراءات القانونية الواجبة     

لنساء مبقتضى القانون العريف حسبما يرد يف       احتجازهن منافية لشرط االحترام اخلاص ل     
وختلص البعثة إىل أن اعتقـال جمموعـات        .  من الربوتوكول اإلضايف األول    ٧٦املادة  

كبرية من املدنيني وطول أمد احتجازهم يف ظل الظروف املبّينة يف هذا التقرير يشكالن              
اتفاقية جنيف الرابعـة   من ٣٣عقاباً مجاعياً هلؤالء األشخاص، مما يشكل انتهاكا للمادة  
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وهذه املعاملة ترقى إىل تـدابري التخويـف والترويـع          .  من قواعد الهاي   ٥٠واملادة  
  . من اتفاقية جنيف الرابعة٣٣احملظورة مبوجب املادة 

  تدمري املمتلكات  )ه(  
ترى البعثة أن اهلجمات على مبىن اجمللس التشريعي الفلـسطيين والـسجن              -١٩٢٨

هجمات متعمدة على أهداف مدنية، مما يشكل انتهاكا لقاعدة         الرئيسي يف غزة تشكل     
من قواعد القانون اإلنساين الدويل العريف مؤداها أن اهلجمات جيب أن تكون مقصورة             

  .بشكل صارم على األهداف العسكرية
وترى البعثة أيضاً أن القوات املسلحة اإلسرائيلية هامجت ودمرت، بـشكل             -١٩٢٩

 أن تكون هناك ضرورة عسكرية، عـدداً مـن األهـداف            غري مشروع وبتهور ودون   
مبـا يف ذلـك املطـاحن واألراضـي         (واملرافق املخصصة إلنتاج األغذية أو جتهيزها       

، وحمطات مياه الشرب، واملزارع، واحليوانات، انتـهاكا ملبـدأ          )والصوبات الزراعية 
دمري جرى بغـرض    وتستنتج البعثة، من الوقائع اليت تأكدت لديها، أن هذا الت         . التمييز

حرمان السكان املدنيني من قوهتم، مما يعد انتهاكا للقانون العريف على النحو املـبني يف               
وختلص البعثة كذلك إىل أن القـوات       . من الربوتوكول اإلضايف األول   ) ٢(٤٥املادة  

املسلحة اإلسرائيلية قامت على حنو غري مشروع وباستهتار بتـدمري واسـع النطـاق              
  .ة اخلاصة وآلبار املياه وخزانات املياهللبيوت السكني

وهذه األفعال املتعمدة من أفعال التدمري الواسع النطاق، فضال عـن أهنـا               -١٩٣٠
تشكل انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، هي مبثابة انتـهاكات لواجبـات إسـرائيل       
باحترام حق سكان قطاع غزة يف مستوى معيشي الئق، مبا يشمل حقهـم يف الغـذاء                
واملاء والسكن، فضالً عن احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغـه، وهـي               

 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ١٢ و ١١احلقوق املكفولة مبوجب املادتني     
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  تأثري احلصار والعمليات العسكرية على سكان غزة  )و(  
حلصار اليت نفذهتا إسرائيل ضد قطاع غـزة،        ختلص البعثة إىل أن سياسات ا       -١٩٣١
سيما إغالق املعابر احلدودية أو فرض قيود عليها يف الفترة اليت سبقت العمليـات               وال

العسكرية مباشرة، وتعريض السكان احملليني ألقصى أشكال املشقة واحلرمان، هي مبثابة           
الل مبوجـب اتفاقيـة     انتهاك من جانب إسرائيل اللتزاماهتا بوصفها سلطة قائمة باالحت        

فقد أدت تلك التدابري إىل تدهور وتراجع شديدين يف مستويات متتـع            . جنيف الرابعة 
الفلسطينيني يف قطاع غزة باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة وإىل إضـعاف النـسيج        
االجتماعي واالقتصادي للقطاع حبيث أضحت خدمات الصحة والتعلـيم والـصرف           
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الضرورية يف وضع ضعيف للغاية تعجز معه عن مواجهة         الصحي وغريها من اخلدمات     
  .اآلثار املباشرة للعمليات العسكرية

وختلص البعثة إىل أن إسرائيل، ورغم املعلومات اليت وزعتها بشأن خطـط              -١٩٣٢
اإلغاثة اإلنسانية القائمة أثناء العمليات العسكرية، قد انتهكت بشكل جوهري التزامها           

ع شحنات املواد الطبية ولوازم املستشفيات وشحنات األغذية        بالسماح حبرية مرور مجي   
واأللبسة الضرورية لتلبية االحتياجات اإلنسانية الطارئة للسكان املـدنيني يف سـياق            

  . من اتفاقية جنيف الرابعة٢٣العمليات العسكرية، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 
 لذكر، فإن البعثة ترى أيـضاً أن      وباإلضافة إىل االستنتاجات العامة السالفة ا       -١٩٣٣

القضاء على مجيع   إسرائيل انتهكت التزامها احملدد مبوجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية          
، مبا يف ذلك احلقوق املتعلقة بالسالم واألمن، وحرية التنقـل،       أشكال التمييز ضد املرأة   
  .وسبل العيش، والصحة

على األعمال املتعمدة اليت قامت هبـا       وختلص البعثة إىل أن األوضاع املترتبة         -١٩٣٤
القوات املسلحة اإلسرائيلية والسياسات املعلنة للحكومة جتاه قطاع غزة قبـل وأثنـاء      
وبعد العملية العسكرية تشري على حنو متزايد إىل النية املبيتة إلحلـاق عقـاب مجـاعي         

 من اتفاقية   ٣٣وبالتايل تستنتج البعثة حدوث انتهاك ألحكام املادة        . بسكان قطاع غزة  
  .جنيف الرابعة

اخلروق اخلطرية التفاقيات جنيف واألفعال اليت تنشأ عنها مسؤولية جنائية فردية مبوجب              )ز(  
  القانون اجلنائي الدويل

خلصت البعثة، من الوقائع اليت مجعتها، إىل أن القوات املسلحة اإلسـرائيلية           -١٩٣٥
القتل العمد، والتعذيب   : قية جنيف الرابعة  ارتكبت يف غزة اخلروق اجلسيمة التالية التفا      

أو املعاملة الالإنسانية، والتسبب عمداً يف معاناة شديدة أو أضرار بليغـة باألبـدان أو             
بالصحة، والتدمري اهلائل للممتلكات، دون أن تكون هذه األعمال مـربرة بـضرورة             

ألفعـال  وباعتبار هـذه ا   . عسكرية كما أهنا نفذت بشكل غري مشروع وبشكل مفرط        
وتالحظ البعثـة أن اسـتخدام      . خروقاً خطرية، فإنه تنشأ عنها مسؤولية جنائية فردية       

نظام روما األساسي للمحكمـة  الدروع البشرية يشكل هو اآلخر جرمية حرب مبوجب   
  .اجلنائية الدولية

وترى البعثة كذلك أن سلسلة األعمال اليت حترم الفلسطينيني يف قطاع غزة              -١٩٣٦
هم ووظائفهم ومساكنهم ومياههم، وحترمهم من حرية تنقلهم ومن حقهم          من سبل عيش  

يف العيش والدخول إىل وطنهم، وتقّيد حقوقهم يف اللجوء إىل احملـاكم ويف احلـصول               
على تعويض فعال، ميكن أن حتدو مبحكمة خمتصة إىل االستنتاج بأن جرمية االضـطهاد،          

  .وهي جرمية ضد اإلنسانية، قد ارُتكبت



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 536 

يت قامت هبا إسرائيل يف الضفة الغربية يف سياق العمليات العـسكرية الـيت           ـعمال ال األ  -٢  
 كـانون   ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٧وقعت يف غزة يف الفترة مـن        

  ٢٠٠٩يناير /الثاين

معاملة قوات األمن اإلسرائيلية للفلسطينيني يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك استخدام القوة               )أ(  
   أو الفتاكة أثناء املظاهراتاملفرطة
ختلص البعثة، فيما يتعلق بأعمال العنف اليت يرتكبـها املـستوطنون ضـد               -١٩٣٧

القانون الدويل  الفلسطينيني، إىل أن إسرائيل فشلت يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية مبوجب           
لـيت   حبماية الفلسطينيني من أعمال العنـف ا       والقانون اإلنساين الدويل   حلقوق اإلنسان 

وقد قبلت قوات األمن يف بعض احلاالت بأعمال العنف هـذه،           . يرتكبها أفراد عاديون  
. يشكل انتهاكا للحظر املفروض على املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة              مما

وعندما حيدث هذا القبول فقط يف حالة العنف من جانب املستوطنني ضد الفلسطينيني             
ثابة متييز على أساس األصل القومي، وهو ما حيظره العهـد           وليس العكس، فإنه يعد مب    

  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
وانتهكت إسرائيل أيضاً جمموعة من حقوق اإلنسان مـن خـالل قمعهـا               -١٩٣٨

وممـا  . مظاهرات عامة سلمية بغري وجه حق واستخدام القوة املفرطة ضد املتظـاهرين           
ن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اسـتخدام          م ٦يشكل انتهاكاً للمادة    

يف ذلك الذخرية احلية، واستخدام القناصة ممـا أسـفر عـن قتـل               أسلحة نارية، مبا  
متظاهرين، باعتبار ذلك حرماناً تعسفياً من احلياة وهو يشري يف ما يبدو، يف الظـروف               

قل عـدم االكتـراث، إزاء إحلـاق        اليت حبثتها البعثة، إىل توافر ركن النية، أو على األ         
  . يكون مبثابة القتل العمد الضرر باملدنيني، األمر الذي قد

ويشكل استخدام القوة املفرطة اليت تؤدي إىل حدوث إصابات ولـيس إىل              -١٩٣٩
 من العهد الـدويل اخلـاص       ٩ و ٧الوفاة انتهاكاً لعدد من املعايري، مبا يف ذلك املادتان          

 ،"لوائح إطالق النـار   "ومما يزيد هذه االنتهاكات خطورة      . ياسيةباحلقوق املدنية والس  
التمييزية يف ما يبدو، اليت تصدر إىل قوات األمن اليت تتعامل مع املتظـاهرين، علـى                 
أساس وجود أشخاص من جنسية معينة، ويف ذلك انتهاك ملبدأ عدم التمييـز مبوجـب               

 ٢٧السياسية وكذلك مبوجب املادة      من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و       ٢املادة  
  .من اتفاقية جنيف الرابعة

وختلص البعثة إىل عدم قيام إسرائيل بالتحقيق، أو املالحقة القضائية، عنـد              -١٩٤٠
االقتضاء، بالنسبة لألفعال اليت ارتكبتها عناصرها أو أطراف ثالثـة وأدت إىل وقـوع              

  . الدويل حلقوق اإلنسانانتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وللقانون



A/HRC/12/48 

537 GE.09-15864 

وشعرت البعثة باالنزعاج إزاء ما أوردته التقارير عن تزايد أعمال العنـف              -١٩٤١
اليت قام هبا املستوطنون يف العام املاضي وعدم قيام قوات األمـن اإلسـرائيلية مبنـع                

وتقترن هذه اهلجمـات    . هجمات املستوطنني على املدنيني الفلسطينيني وعلى ممتلكاهتم      
لة من االنتهاكات ارتكبتها القوات اإلسرائيلية أو قبلت هبا، مبا يف ذلك سـحب              بسلس

بطاقات اإلقامة من الفلسطينيني، وهو ما قد يفضي يف هناية املطاف إىل حالة من اإلبعاد               
  .االفتراضي، األمر الذي ينطوي على انتهاكات إضافية حلقوق أخرى

  احتجاز الفلسطينيني من قبل إسرائيل  )ب(  
تناولت البعثة بالتحليل املعلومات اليت تلقتها عن احتجـاز فلـسطينيني يف              -١٩٤٢

السجون اإلسرائيلية أثناء أو يف سياق العمليات العسكرية اليت وقعت يف الفتـرة مـن      
، وخلصت إىل أن هـذه      ٢٠٠٩يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

فنظـام  . نسان والقانون اإلنساين الـدويل    املمارسات ال تتفق بشكل عام مع حقوق اإل       
احملاكم العسكرية الذي خيضع له فلسطينيو األرض الفلسطينية احملتلـة حيـرمهم مـن              

  .ضمانات احملاكمة العادلة متاشياً مع القانون الدويل
وختلص البعثة إىل أن احتجاز إسرائيل أعضاء يف اجمللس التشريعي الفلسطيين             -١٩٤٣

 مـن  ٩ التعرض لالحتجاز تعسفاً، على النحو الذي تكفله املـادة     ينتهك احلق يف عدم   
وحيث إن هذا اإلجـراء يـستند إىل        . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

االنتماء السياسي ومينع هؤالء األعضاء من املشاركة يف تصريف الشؤون العامة، فهـو             
سلّم باحلق يف املـشاركة يف الـشؤون        من العهد اليت ت    ٢٥يشكل أيضاً انتهاكاً للمادة     

.  اليت تنص على احلق يف التمتع حبماية القانون على قدم املـساواة    ٢٦ادة  ـالعامة، وامل 
وما دام احتجازهم غري مرتبط بسلوكهم الشخصي، فهو يشكل عقاباً مجاعياً حمظـوراً             

لت احتجـاز   وأشارت املعلومات اليت تناو   .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٣٣مبوجب املادة   
أعداد كبرية من األطفال ومعاملتهم على أيدي قوات األمن اإلسرائيلية إىل ارتكـاب             
انتهاكات حلقوقهم اليت يكفلها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية           

  .حقوق الطفل

  انتهاكات احلق يف حرية التنقل والوصول إىل املصاحل  )ج(  
ن القيود الواسعة النطاق اليت تفرضها إسرائيل علـى تنقـل           تستنتج البعثة أ    -١٩٤٤

الفلسطينيني ووصوهلم إىل مصاحلهم يف الضفة الغربية غري متناسبة مع أي هـدف مـشروع               
 ١٢ من اتفاقية جنيف الرابعة واملـادة        ٢٧ إىل حتقيقه وأهنا تشكل انتهاكاً للمادة        تسعى

  .ية، اللتني تكفالن حرية التنقلمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس
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وحيثما تصبح نقاط التفتيش مواقع إلذالل السكان املشمولني باحلماية على            -١٩٤٥
أيدي عسكريني أو متعهدين مدنيني، فإن ذلك قد ينطوي على انتهاك لقاعدة القـانون              

  .من الربوتوكول اإلضايف األول) ب)(٢(٧٥العريف املنصوص عليها يف املادة 
 مـن   ٤٩يشكل استمرار بناء املستوطنات يف األرض احملتلة انتهاكاً للمادة          و  -١٩٤٦

كما أن التدمري اهلائل واالستيالء على املمتلكات، مبا يف ذلـك           . اتفاقية جنيف الرابعة  
مصادرة األراضي وهدم البيوت يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الـشرقية، دون أن              

 ١٤٧ وجه حق وتعسفاً، مها مبثابة خرق خطري للمـادة      تربر ذلك ضرورة عسكرية ويتم بغري     
  .من اتفاقية جنيف الرابعة

وما دامت القيود املفروضة على التنقل والوصـول إىل املـصاحل، ومعهـا               -١٩٤٧
 "املنطقة جـيم  "املستوطنات وهياكلها األساسية، والسياسات الدميغرافية إزاء القدس و       

غزة عن الضفة الغربية، حتول دون قيام دولة        من الضفة الغربية، فضالً عن عزل قطاع        
فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة، فإهنا تشكل انتهاكاً للحق يف تقرير املصري             

  .الذي يدخل ضمن القواعد اآلمرة

  األعمال اليت قامت هبا إسرائيل داخل إسرائيل  -٣  
رائيل، بـالرغم ممـا     خلصت البعثة، فيما خيص االنتهاكات املدَّعاة داخل إس         -١٩٤٨

يبدو من عدم وجود سياسة هبذا اخلصوص، إىل أنه قد حدثت مناسبات أُفيد فيها بـأن                
السلطات قد وضعت عراقيل أمام احملتجني أثناء حماولتهم ممارسة حقهـم يف التجمـع              

وهـذه  . السلمي وحرية التعبري النتقاد األعمال العسكرية اإلسرائيلية يف قطاع غـزة          
وأحـداث العنـف    .  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       احلقوق حيميها 

اجلسدي ضد احملتجني وغريها من أعمال اإلذالل، الـيت ال تـصل إىل حـد العنـف                 
اجلسدي، يف حق احملتجني على يد الشرطة هي انتهاك اللتزامات إسرائيل مبوجب املادة             

 النشطاء على حضور استجوابات     وتشعر البعثة بالقلق أيضاً إزاء إرغام     .  من العهد  ١٠
، األمر الذي خيلق، حسبما يدَّعى، مناخاً يضيق ذرعـاً          )الشاباك(مع جهاز األمن العام     

وقيام حكومة إسرائيل بأعمال عدائية انتقاميـة ضـد         . بالرأي املخالف داخل إسرائيل   
 منظمات اجملتمع املدين بسبب انتقادها السلطات اإلسرائيلية وكـشفها االنتـهاكات          

 أثنـاء العمليـات     والقانون اإلنساين الـدويل   املدَّعاة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان      
اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئـات        العسكرية ال ينسجم مع     

  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياًة اجملتمع يف تعزيز ومحاي
رار فرض ما يشبه االستبعاد الكامل لوسائط اإلعـالم         وتستنتج البعثة أن ق     -١٩٤٩

ـ / تشرين الثـاين   ٥ومراقيب حقوق اإلنسان من غزة يف الفترة منذ           ٢٠٠٨مرب  ـنوف
وطوال فترة العمليات ال ينسجم مع التزامات إسرائيل فيما يتعلق باحلق يف احلـصول              

  .على املعلومات
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  سطينيةاألعمال اليت قامت هبا اجلماعات املسلحة الفل  -٤  
استنتجت البعثة، فيما يتعلق بإطالق اجلماعات املسلحة الفلسطينية العاملـة            -١٩٥٠

يف قطاع غزة صواريخ وقذائف هاون على جنوب إسرائيل، أن اجلماعـات املـسلحة              
الفلسطينية مل متّيز بني األهداف العسكرية والسكان املدنيني واألعيان املدنية يف جنوب            

ريخ وقذائف اهلاون اليت ال ميكن تصويبها بدقة كافية لتـصيب        فإطالق الصوا . إسرائيل
وعنـدما  . ة يشكل خرقاً للمبدأ األساسي املتمثل يف ضرورة التمييز        ـاً عسكري ـأهداف

ال يوجد أي هدف عسكري مقصود وتطلق الصواريخ وقذائف اهلاون علـى منـاطق              
ألفعـال ميكـن أن     وهذه ا . مدنية، فإن ذلك يشكل هجوماً متعمداً على سكان مدنيني        
  .تشكل جرائم حرب وقد تكون مبثابة جرائم ضد اإلنسانية

وختلص البعثة إىل أن اهلجمات بالصواريخ وقذائف اهلـاون، الـيت شـنتها               -١٩٥١
مجاعات مسلحة فلسطينية عاملة يف غزة، قد سببت رعباً لدى اجملتمعـات الـسكانية              

يف األرواح وضرراً بدنياً ونفسياً     وأحلقت اهلجمات خسائر    . املتأثرة يف جنوب إسرائيل   
باملدنيني، فضالً عن أهنا أحلقت أضراراً مبساكن خاصة ومباٍن دينية وممتلكات، وقوضت            
احلياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات احمللية املتأثرة، وأثرت بـشدة علـى متتـع          

  . السكان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
 احتجاز اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، ترى البعثـة         وفيما يتعلق مبواصلة    -١٩٥٢

أن شاليط، بوصفه جندياً ينتمي إىل القوات املسلحة اإلسرائيلية أُسر أثناء توغل للعدو             
داخل إسرائيل، يستويف متطلبات وضع أسري احلرب مبوجب اتفاقيـة جنيـف الثالثـة        

اح له باالتصاالت اخلارجية على     وينبغي توفري احلماية له ومعاملته معاملة إنسانية والسم       
  .النحو املناسب طبقاً لالتفاقية

وحبثت البعثة أيضاً ما إذا كانت اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد امتثلـت              -١٩٥٣
اللتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل بأن تتوخى العناية املستمرة للتقليل إىل أدىن            

 املدنيني الذين جتري األعمال القتاليـة بـني         حد ممكن من خماطر اإلضرار بسكان غزة      
وال تشكل مباشرةُ أعمال القتال يف مناطق مبنية، يف حد ذاهتـا، انتـهاكاً              . ظهرانيهم

 سواء بالصواريخ وقذائف اهلاون على سكان       -على أن شن اهلجمات     . للقانون الدويل 
رب من املدنيني    بالق -جنوب إسرائيل أو على القوات املسلحة اإلسرائيلية داخل غزة          
ويف احلـاالت الـيت     . أو املباين احملمية يشكل إخفاقا يف اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة         

حدث فيها ذلك، تكون اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد عّرضت بال مـربر سـكان              
ومل تقف البعثـة  . غزة املدنيني لألخطار الكامنة يف حدوث عمليات عسكرية من حوهلم       

وحي بأن اجلماعات املسلحة الفلسطينية وجهت املـدنيني إىل منـاطق           على أي دليل ي   
. جيري القيام فيها هبجمات أو أهنا أرغمت املدنيني على البقاء مبقربة من ساحة اهلجمات             

ومل تقف البعثة أيضاً على أي دليل بأن أعـضاًء ينتمـون إىل اجلماعـات املـسلحة                 
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غم أن البعثة مل تقف، يف حالـة واحـدة          ور. الفلسطينية شاركوا يف القتال بلباس مدين     
حققت فيها خبصوص تعرض مسجد هلجوم إسرائيلي، على أي دليل بأن املسجد كـان              

إليواء نشطاء عسكريني، فإن البعثة ال ميكنها اسـتبعاد          مستخدماً ألغراض عسكرية أو   
  .حدث يف حاالت أخرى إمكانية أن يكون ذلك قد

   الفلسطينية املسؤولةاألعمال اليت قامت هبا السلطات  -٥  
على الرغم من أن سلطات غزة تنفي أي سيطرة هلا على اجلماعات املسلحة               -١٩٥٤

وأي مسؤولية عن أفعاهلا، فإن البعثة ترى أن سلطات غزة، إذا مل تتخذ التدابري الالزمة               
ملنع اجلماعات املسلحة الفلسطينية من تعريض السكان املدنيني للخطر، فإهنا تتحمـل            

  .ولية عن الضرر الذي يلحق باملدنيني الذين يعيشون يف غزةاملسؤ
وتستنتج البعثة أن أجهزة األمن اخلاضعة لسيطرة سـلطات غـزة قامـت               -١٩٥٥

بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وبعمليات اعتقال تعسفي، واحتجـاز أشـخاص            
كات خطرية  وإساءة معاملتهم، ال سيما املعارضني السياسيني، وهي أعمال تشكل انتها         

حلقوق اإلنسان يف احلياة، ويف احلرية وأمن الشخص على نفسه، ويف عـدم التعـرض               
للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويف التمتع باحلماية من              
التعرض لالعتقال واالحتجاز تعسفاً، ويف االستفادة من إجـراءات قانونيـة منـصفة             

  .حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك حرية اعتناق اآلراء دون تدّخلونزيهة، ويف 
وختلص البعثة أيضاً إىل أن اإلجراءات اليت قامت هبا السلطة الفلسطينية ضد              -١٩٥٦

 ٢٠٠٦ينـاير   /املعارضني السياسيني يف الضفة الغربية، واليت بدأت يف كانون الثـاين          
 / كـانون الثـاين  ١٨ و٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧وتكثفت أثناء الفترة ما بني    

. ، تشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان وللقـانون األساسـي الفلـسطيين          ٢٠٠٩يناير  
فاالحتجاز العتبارات سياسية انتهاك للحق يف احلرية وأمن الشخص على نفـسه، ويف             
احملاكمة العادلة، وللحق يف عدم التعرض للتمييز على أساس الرأي الـسياسي، وهـي              

ويتطلب األمر التحقيق فـوراً يف     .  مجيعها جزءاً من القانون الدويل العريف      حقوق تشكل 
التقارير اليت تفيد بوقوع أعمال تعذيب وغريها من أشكال سوء املعاملة أثناء االعتقال             
  .واالحتجاز وحدوث حاالت وفاة أثناء االحتجاز وحماسبة املسؤولني عن هذه األعمال

  ضرورة املساءلة  -كاف   
ستلفت اهتمام البعثة التعليق الذي تكرر على لسان ضـحايا فلـسطينيني،          ا  -١٩٥٧

ومدافعني عن حقوق اإلنسان، وأشخاص من اجملتمع املدين حتـدثت إلـيهم البعثـة،              
ومسؤولني، والذي أعربوا من خالله عن أملهم يف أن تكون بعثة التحقيق هذه آخـر               

كما اسـتلفت   . ت إلحقاق العدل  بعثة من نوعها، ألنه رمبا يتمخض عنها اختاذ إجراءا        
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اهتمامها تعليق مؤداه أنه يف كل مرة يصدر فيها تقرير وال ُيتبع بأي إجراء، فإن ذلـك                 
فعدم إعمال أساليب املساءلة مـن      . "مسيزيد إسرائيل جرأة ويزيدها اقتناعا بأهنا ال تُ       "

وتعتقـد  .  الدويل شأنه أن يعزز اإلفالت من العقاب، ويشوه مصداقية األمم املتحدة واجملتمع          
 وهيئـات األمـم     البعثة أن هذه التعليقات جيب أن تكون يف صدارة اهتمام الدول األعضاء           

  .املتحدة لدى نظرها يف استنتاجات البعثة وتوصياهتا واختاذ إجراءات تبعاً لذلك
ة اقتناعاً راسخاً بأن العدالة واحترام سيادة القانون أساس         ـة مقتنع ـوالبعث  -١٩٥٨

فحالة اإلفالت من العقاب اليت طال أمدها أوجدت أزمـة          . نه لتحقيق السالم  ال غىن ع  
  .عدالة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وهو ما يتطلب اختاذ إجراءات

وبعد استعراض النظام اإلسرائيلي للتحقيق واملقاضاة يف االنتهاكات اخلطرية           -١٩٥٩
احلرب واجلرائم ضـد اإلنـسانية     حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين، وال سيما جرائم        

املشتبه يف ارتكاهبا، وجدت البعثة عيوباً هيكلية كربى جتعل هذا النظام، يف نظرها، غري              
 "عمليات استخالص املعلومات العملياتيـة  "وبالنظر إىل أن    . منسجم مع املعايري الدولية   

، عالوة على   العسكرية تشكل لب هذا النظام، ال توجد أي آلية فعالة ونزيهة للتحقيق           
. أن ضحايا هذه االنتهاكات املدَّعاة حمرومون من أي سبيل انتصاف فعـال أو عاجـل           

وفضالً عن ذلك، فإن هذه التحقيقات، ولكوهنا داخلية ختـص الـسلطة العـسكرية              
وتعتقد البعثـة   . متتثل للمعيارين الدوليني املتمثلني يف االستقاللية واحلياد       اإلسرائيلية، ال 
 القليلة اليت أجرهتا السلطات اإلسرائيلية بشأن االنتـهاكات اخلطـرية           أن التحقيقات 

، وال سيما يف جـرائم      اإلنساين الدويل املدَّعاة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وللقانون       
 كـانون   ٢٧احلرب املدَّعاة، يف سياق العمليات العسكرية يف غـزة يف الفتـرة بـني               

، قد تأثرت بـالعيوب الـيت       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
تعتري هذا النظام، وجرى تأخريها بدون مربر رغم خطورة االدعاءات، وهي بالتـايل             

وتـشعر البعثـة بـالقلق ألن    . تفتقر إىل املصداقية وإىل االنسجام مع املعايري الدوليـة  
ا حتقـق   التحقيقات يف االنتهاكات األقل خطورة نسبياً اليت تدعي حكومة إسرائيل أهن          

  .فيها قد جرى إطالة أمدها بدون مربر هي األخرى
والحظت البعثة النسق الـذي تتبعـه الـسلطات اإلسـرائيلية يف تـأخري            -١٩٦٠

التحقيقات واحملاكمات وتوجيه اإلدانات ألفراد اجليش أو املستوطنني الرتكاهبم أعمال          
عدم حتريك ساكن إزاء    عنف وجرائم ضد فلسطينيني، مبا يف ذلك يف الضفة الغربية، أو            

هذه األعمال أو معاجلتها على حنو غري مرضٍ، فضالً عما يترتب عليهـا مـن نتـائج                 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإلمكانات اليت يتيحها اإلطار الدستوري والقـانوين           . متييزية

  .احلايل يف إسرائيل للفلسطينيني لطلب التعويض واجلرب قليلة جداً، إن وجدت أصالً
ويف ضوء املعلومات اليت استعرضتها البعثة والتحليالت اليت أجرهتا، فهـي             -١٩٦١

تستنتج أن مثة شكوكاً حقيقية بشأن استعداد إسرائيل إلجراء حتقيقات جادة بطريقـة             
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وترى البعثة أيضاً أن    . حمايدة ومستقلة وعاجلة وفعالة على حنو ما يطلبه القانون الدويل         
ل على خصائص متييزية جتعل السعي لتحقيق العدالـة         النظام القائم ينطوي بشكل متأص    
  .للضحايا الفلسطينيني صعباً للغاية

أما عن االدعاءات املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل اليت تقع ضمن             -١٩٦٢
والية السلطات الفلسطينية املسؤولة يف غزة، فإن البعثة تستنتج أن هذه االنتـهاكات             

  .جير التحقيق فيها مل
القـانون الـدويل    وتشري البعثة إىل أن املسؤولية عن التحقيق يف انتهاكات            -١٩٦٣

، ومقاضاة مرتكيب هذه االنتهاكات إذا لـزم        والقانون اإلنساين الدويل   حلقوق اإلنسان 
وهـذا  . األمر وحماكمتهم تقع يف املقام األول على عاتق السلطات واملؤسسات احمللية          

بيد أنه يف احلاالت الـيت      . ق الدول والكيانات املماثلة للدول    التزام قانوين يقع على عات    
ب يف ذلـك،    ـتكون فيها السلطات احمللية عاجزة عن االمتثال هلذا االلتزام أو ال ترغ           

  .فال بد من تفعيل آليات العدالة الدولية ملنع اإلفالت من العقاب
انية للمساءلة عـن    وتعتقد البعثة أنه ال توجد، يف الظروف القائمة، أي إمك           -١٩٦٤

االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان عن طريق           
وترى البعثة أن طول أمد اإلفـالت       . املؤسسات احمللية يف إسرائيل وبدرجة أقل يف غزة       

من العقاب ظل العامل الرئيسي الستمرار العنـف يف املنطقـة ويف تكـرار حـدوث                
 فضالً عن تقويض الثقة لدى الفلسطينيني والكثري مـن اإلسـرائيليني يف             االنتهاكات،

  .إمكانية حتقيق العدل والتوصل إىل حل سلمي للرتاع
وترى البعثة أن العديد من االنتهاكات املشار إليها يف هذا التقرير هي مبثابة               -١٩٦٥

فاقيات جنيـف   وتالحظ أن مثة واجباً تفرضه ات     . خروق خطرية التفاقية جنيف الرابعة    
على مجيع األطراف املتعاقدة السامية بالبحث عن أولئك املسؤولني عـن االنتـهاكات             

  .املدَّعاة وتقدميهم أمام حماكمها
وترى البعثة أن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل الـيت جـرى              -١٩٦٦

وتالحظ البعثـة   . سردها يف هذا التقرير تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية         
أن جملس األمن التابع لألمم املتحدة طاملا اعترف بتأثري الوضع يف الشرق األوسط، مبا              
يف ذلك قضية فلسطني، على السالم واألمن الدوليني، وهو ينظـر يف هـذا الوضـع                

وبالنظر إىل طبيعة هذا الصراع الذي طـال أمـده، وإىل تـواتر             . ويستعرضه بانتظام 
 املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل واملوجهة ضد مجيـع          واستمرار االدعاءات 

األطراف، وإىل الزيادة الظاهرة يف حدة هذه االنتـهاكات يف العمليـات العـسكرية              
األخرية، واإلمكانية املؤسفة للعودة إىل مزيد من العنف، فإن البعثة مقتنعة بـأن اختـاذ              

قاب على هذه االنتهاكات من شـأنه أن        خطوات جمدية وعملية إلهناء اإلفالت من الع      
وترى البعثة أن مقاضـاة     . يتيح سبيالً فعاالً لردع تكرار هذه االنتهاكات يف املستقبل        
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األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل مـن شـأنه أن             
  .نهيساهم يف إهناء هذا العنف، ويف محاية املدنيني، ويف استعادة السلم وصو

  التوصيات  -حادي وثالثون 
  :تقدم البعثة التوصيات التالية املتصلة مبا يلي  -١٩٦٧

  املساءلة عن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل؛  )أ(  
  التعويضات؛  )ب(  
  االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان؛  )ج(  
  احلصار املفروض واإلعمار؛  )د(  
  إلجراءات العسكرية؛استعمال األسلحة وا  )ه(  
  محاية منظمات حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛  )و(  
  .متابعة توصيات البعثة  )ز(  
 :توصيات موجهة إىل جملس حقوق اإلنسان  -١٩٦٨

توصي البعثة بأن يوافق جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة              )أ(  
ذا اإلجراء املالئم لتنفيذها على النحـو  على التوصيات الواردة يف هذا التقرير وأن يتخ      

الذي أوصت به البعثة وعن طريق الوسائل األخرى اليت قد يراها مالئمة، وأن يواصل              
  استعراض تنفيذها يف الدورات القادمة؛

بالنظر إىل خطورة انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون           )ب(  
 واجلرائم احملتملة املرتكبة ضد اإلنـسانية الـيت   اإلنساين الدويل وجرائم احلرب احملتملة    

تناوهلا التقرير، توصي البعثة بأن يطلب جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة إىل            
األمني العام لألمم املتحدة أن يعرض هذا التقرير على جملس األمن التابع لألمم املتحدة              

ن جمللس األمن أن ينظـر يف اختـاذ         من ميثاق األمم املتحدة لكي ميك      ٩٩مبوجب املادة   
  إجراءات وفقاً للتوصيات ذات الصلة املقدمة من البعثة أدناه؛

توصي البعثة كذلك بقيام جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة          )ج(  
  بتقدمي هذا التقرير رمسياً إىل مدعي احملكمة اجلنائية الدولية؛

نسان هذا التقرير إىل اجلمعيـة      توصي البعثة بأن يقدم جملس حقوق اإل        )د(  
  العامة طالباً إليها أن تنظر فيه؛
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توصي البعثة بأن يعرض جملس حقوق اإلنسان توصيات البعثة علـى             )ه(  
هيئات حقوق اإلنسان املختصة التابعة لألمـم املتحـدة لكـي ميكـن أن تـدرج يف         

 اإلنسان اسـتعراض    استعراضها الدوري ملدى امتثال إسرائيل اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق       
وتوصـي  . التقدم احملرز يف تنفيذ هذه التوصيات، من حيث اتصاهلا بواليتها وإجراءاهتا          

البعثة كذلك بأن ينظر جملس حقوق اإلنسان يف استعراض التقدم احملرز وذلك كجـزء             
  .من عملية االستعراض الدوري الشامل اليت يقوم هبا

  :بع لألمم املتحدةتوصيات موجهة إىل جملس األمن التا  -١٩٦٩
 ٤٠توصي البعثة بأن يطالب جملس األمن حكومة إسرائيل، مبوجب املـادة              )أ(  

  :من ميثاق األمم املتحدة، مبا يلي
أن تتخذ مجيع اخلطوات املالئمة، يف غضون فترة ثالثـة أشـهر، لبـدء                 '١'

حتقيقات مالئمة، تكون مستقلة ومطابقة للمعايري الدولية، يف االنتهاكات         
ة للقانون اإلنساين الدويل وللقانون الدويل حلقوق اإلنسان الـيت          اخلطري

  تناوهلا تقرير البعثة ويف أي ادعاءات خطرية أخرى قد تصل إىل علمها؛
أن تبلغ جملس األمن، يف غضون فترة أخـرى مـدهتا ثالثـة أشـهر،                  '٢'

باإلجراءات املتخذة أو اجلاري اختاذها، من جانب حكومـة إسـرائيل           
   االنتهاكات اخلطرية والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا؛للتحري عن هذه

توصي البعثة كذلك بأن ُينشئ جملس األمن، يف الوقت نفسه، جلنـة              )ب(  
خرباء مستقلة يف القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان لرصـد أي             

مـا يتـصل    إجراءات قانونية أو إجراءات أخرى داخلية تتخذها حكومة إسـرائيل في          
وينبغي أن تقوم جلنة اخلرباء بتقدمي      . بالتحقيقات املذكورة آنفاً ولتقدمي تقارير عن ذلك      

تقرير يف هناية فترة الستة أشهر إىل جملس األمن عن تقييمها لإلجراءات الداخلية ذات              
الصلة اليت تكون قد بادرت هبا حكومة إسرائيل، مبا يف ذلك عن مـدى تقـدم هـذه         

اليتها وصدقيتها، لكي ميكن جمللس األمن أن يقّيم ما إذا كانـت قـد              اإلجراءات وفع 
اُتخذت أو جيري على الصعيد الداخلي اختاذ إجراءات مالئمة لضمان العدالة للضحايا            

وينبغي أن يطلب جملس األمن من اللجنة تقـدمي         . ولضمان مساءلة مرتكيب االنتهاكات   
وينبغي أن تقوم مفوضية األمـم      . ورياًتقارير إليه على فترات حمددة، حسبما يكون ضر       
  املتحدة حلقوق اإلنسان بتقدمي الدعم املالئم للجنة؛

توصي البعثة بأن ينظر جملس األمن يف احلالة لدى تلقي تقرير اللجنة،              )ج(  
من نظام  ) ب(١٣وبإحالة الوضع يف غزة إىل مدعي احملكمة اجلنائية الدولية عمالً باملادة            

 تكن السلطات املختصة لدولة إسرائيل قد باشرت أو تباشر فعالً،           روما األساسي ما مل   
، إجراء حتقيقات حبسن    ٤٠يف غضون ستة أشهر من تاريخ صدور قراره مبوجب املادة           
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نية تكون مستقلة ومطابقة للمعايري الدولية، ويتصرف جملس األمن، يف قيامه بـذلك،             
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؛

توصي البعثة بأن يطلب جملس األمن من جلنة اخلرباء املستقلة املـشار              )د(  
القيام برصد أي إجراءات قانونية أو إجـراءات داخليـة          ) ب(إليها يف الفقرة الفرعية     

أخرى اختذهتا السلطات املختصة يف قطاع غزة فيما يتصل بالتحقيقات املذكورة أعاله            
 هذه اللجنة بتقدمي تقرير يف هناية فترة الـستة          وينبغي أن تقوم  . وبتقدمي تقارير عن ذلك   

أشهر إىل جملس األمن عن تقييمها لإلجراءات الداخلية ذات الصلة اليت تكـون قـد               
بادرت هبا السلطات املختصة يف غزة، مبا يف ذلك عن مدى تقدم هـذه اإلجـراءات                

ذت، أو جيري   وفعاليتها وصدقيتها، لكي ميكن جمللس األمن أن يقّيم ما إذا كانت قد اخت            
على الصعيد الداخلي اختاذ إجراءات مالئمة لضمان العدالة للضحايا ولضمان مساءلة           

وينبغي أن يطلب جملس األمن من اللجنة تقدمي تقارير إليه علـى            . مرتكيب االنتهاكات 
  فترات حمددة، حسبما يكون ضرورياً؛

قرير اللجنـة،  توصي البعثة بأن ينظر جملس األمن يف احلالة لدى تلقي ت     )ه(  
من نظام  ) ب(١٣وبإحالة الوضع يف غزة إىل مدعي احملكمة اجلنائية الدولية عمالً باملادة            

روما األساسي ما مل تكن السلطات املختصة يف غزة قد باشرت أو تباشـر فعـالً، يف                 
، إجراء حتقيقات حبسن نية     ٤٠غضون ستة أشهر من تاريخ صدور قراره مبوجب املادة          

ومطابقة للمعايري الدولية، ويتصرف جملس األمـن، يف قيامـه بـذلك،            تكون مستقلة   
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؛

توصي البعثة بأن يعترب جملس األمن عدم التعاون من جانب حكومـة              )و(  
  . إسرائيل أو سلطات غزة مع أعمال اللجنة عرقلة ألعمال اللجنة

  .كمة اجلنائية الدوليةتوصيات موجهة إىل مدعي احمل  -١٩٧٠
الذي تلقـاه مكتـب     ) ٣(١٢باإلشارة إىل اإلعالن الصادر مبوجب املادة       

حكومة فلسطني، ترى البعثة أن املساءلة مـن  مدعي احملكمة اجلنائية الدولية من  
 املنطقة تتطلب أن يتخذ املـدعي       أجل الضحايا وحرصاً على السالم والعدل يف      

  .  أسرع وجه ممكنالقرار القانوين املطلوب على
  توصيات موجهة إىل اجلمعية العامة،  -١٩٧١

توصي البعثة بأن تطلب اجلمعية العامة إىل جملس األمن إبالغها بالتدابري             )أ(  
املتخذة فيما يتعلق بضمان املساءلة عن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الـدويل            

ذا التقرير وبأية وقائع أخـرى ذات       وحلقوق اإلنسان فيما يتصل بالوقائع الواردة يف ه       
وميكن أن  . صلة يف سياق العمليات العسكرية يف غزة، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات البعثة            

تظل هذه املسألة معروضة على اجلمعية العامة إىل أن تقتنع بأن إجراءات مالئمـة قـد              
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ـ            ساءلة اُتخذت على الصعيد الداخلي أو الدويل من أجل ضمان العدالة للـضحايا وامل
وميكن للجمعية العامة أن تنظر فيما إذا كان يلزم اختاذ إجراءات           . ملرتكيب االنتهاكات 

إضافية يف حدود سلطاهتا حرصاً على العدالة، مبا يف ذلك اختاذ إجـراءات يف إطـار                
  املتعلق باالحتاد من أجل السلم؛) ٥-د(٣٧٧قرارها 

ضمان ُيـستخدم يف    توصي البعثة بأن تنشئ اجلمعية العامة صندوق          )ب(  
دفع تعويضات مالئمة للفلسطينيني الذين تكبدوا خسائر وأضراراً نتيجة لألفعال غـري            
املشروعة اليت ُتعزى إىل إسرائيل أثناء العملية العـسكرية الـيت وقعـت يف كـانون                

 واألفعال املتصلة هبا، وأن تـدفع       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  - ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
وتوصي البعثة كذلك بأن تطلـب      . املبالغ املطلوبة إىل هذا الصندوق    حكومة إسرائيل   

اجلمعية العامة من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تقدمي مشورة خـرباء بـشأن              
  الطرائق املناسبة إلنشاء صندوق الضمان؛

توصي البعثة بأن تطلب اجلمعية العامة من حكومة سويـسرا عقـد              )ج(  
 بـشأن اختـاذ     ١٩٤٩قدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام        مؤمتر لألطراف املتعا  

تدابري لتعزيز االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة ولضمان احترام هذه االتفاقية وفقـاً   
   منها؛١للمادة 

توصي البعثة اجلمعية العامة بتشجيع إجراء مناقشة عاجلة بشأن مدى            )د(  
ل ذخائر معينة مشار إليها يف هـذا التقريـر والـذخائر     قانونية القيام مستقبالً باستعما   

وينبغي أن تعتمد اجلمعيـة العامـة يف هـذه          . السهمية والفلزات الثقيلة مثل التنغسنت    
وتوصـي البعثـة    . املناقشة على اخلربة الفنية اليت متتلكها جلنة الصليب األمحر الدولية         

 األسلحة يف ضوء املعانـاة      كذلك بأن تفرض حكومة إسرائيل وقفاً على استخدام هذه        
  .اإلنسانية واألضرار اليت سببتها يف قطاع غزة

  :توصيات موجهة إىل حكومة إسرائيل  -١٩٧٢
توصي البعثة بأن توقف إسرائيل فورا عمليات إغالق احلدود والقيود            )أ(  

املفروضة على املرور عن طريق املعابر احلدودية مع قطاع غزة وأن تسمح مبرور السلع              
ورية والكافية لتلبية احتياجات السكان وإلصالح وإعادة بناء املساكن واخلدمات          الضر

  األساسية والستئناف النشاط االقتصادي اجلاد يف قطاع غزة؛
توصي البعثة بأن توقف إسرائيل القيود املفروضة يف قطاع غزة على             )ب(  

مـسافة  الوصول إىل البحر ألغراض الصيد وبأن تسمح بأنشطة الـصيد يف حـدود              
وتوصي كذلك بأن تـسمح     . العشرين ميالً البحرية املنصوص عليها يف اتفاقات أوسلو       

إسرائيل باستئناف النشاط الزراعي يف قطاع غزة، مبا يف ذلك السماح به يف املنـاطق               
  اجملاورة للحدود مع إسرائيل؛
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ينبغي أن تبدأ إسرائيل يف إجراء مراجعة لقواعد االشتباك وإجراءات            )ج(  
شغيل املوحدة ولوائح إطالق النار والتوجيهـات األخـرى املوضـوعة لألفـراد             الت

وتوصي البعثة بأن تستفيد إسرائيل من اخلربة الفنية لدى جلنة          . العسكريني وأفراد األمن  
الصليب األمحر الدولية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واهليئات األخرى ذات           

منظمات اجملتمع املدين ذات اخلربة الفنيـة والتخـصص         الصلة واخلرباء اإلسرائيليني و   
املناسبني من أجل ضمان االمتثال يف هذا الصدد ألحكام القـانون اإلنـساين الـدويل               

وينبغي بصورة خاصة أن تكفل قواعد االشتباك هذه        . والقانون الدويل حلقوق اإلنسان   
 واحليطة وعدم التمييـز بـني       دمج مبادئ التناسبية والتمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني       

الفئات احملمية دجما فعاال يف مجيع التوجيهات ويف أية إحاطات شفوية تقدم إىل الـضباط    
واجلنود وقوات األمن بغية جتنب تكرار حدوث حاالت وفـاة يف صـفوف املـدنيني               

  الدويل؛ الفلسطينيني وإحلاق الدمار هبم وإهانة كرامتهم اإلنسانية مما يشكل انتهاكا للقانون 
توصي البعثة بأن تسمح إسرائيل حبرية التنقل للفلـسطينيني داخـل             )د(  

 داخل الضفة الغربية مبا يف ذلك القدس الـشرقية، وبـني            -األرض الفلسطينية احملتلة    
 وفقـاً ملعـايري     -قطاع غزة والضفة الغربية، وبني األرض الفلسطينية احملتلة والعامل اخلارجي           

 الـشعب   ة ولاللتزامات الدولية اليت تعهدت هبـا إسـرائيل وممثلـو          حقوق اإلنسان الدولي  
الفلسطيين، وتوصي البعثة كذلك بأن ترفع إسرائيل فورا أشكال حظر السفر املفروضة            
  حالياً على الفلسطينيني بسبب أنشطتهم املتعلقة حبقوق اإلنسان أو أنشطتهم السياسية؛

 الفلسطينيني احملتجـزين يف     توصي البعثة بقيام إسرائيل بإطالق سراح       )ه(  
وينبغي أن يكون إطالق سراح األطفال أولويـة        . السجون اإلسرائيلية نتيجة لالحتالل   

وتوصي البعثة كذلك بأن توقف إسرائيل معاملـة احملتجـزين          . مطلقة يف هذا الصدد   
  ة؛وينبغي استئناف الزيارات األسرية لألسرى املنتمني إىل غز. الفلسطينيني معاملة متييزية

توصي البعثة بأن تكف إسرائيل فـورا عـن التـدخل يف العمليـات          )و(  
السياسية الوطنية يف األرض الفلسطينية احملتلة وبأن تقوم، كخطوة أوىل، بإطالق سراح            
مجيع أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين احملتجزين حالياً والـسماح جلميـع أعـضاء             

  كي ميكن هلذا اجمللس أن يستأنف أداء مهامه؛اجمللس بالتنقل بني غزة والضفة الغربية ل
توصي البعثة بأن توقف حكومة إسرائيل اإلجراءات اهلادفة إىل احلـد             )ز(  

من حرية تعبري اجملتمع املدين وأفراد اجلمهور عن نقدهم لسياسات إسرائيل وسـلوكها             
يل بإجراء  وتوصي البعثة أيضاً بأن تقوم إسرائ     . أثناء العمليات العسكرية يف قطاع غزة     

حتقيق مستقل لتقييم ما إذا كانت معاملة السلطات القضائية اإلسرائيلية لإلسـرائيليني            
ذوي األصل الفلسطيين واإلسرائيليني اليهود املعربين عن معارضتهم فيما يتصل بذلك           
اهلجوم هي معاملة متييزية، من حيث االهتامات املوجهة وكذلك من حيـث االحتجـاز      



A/HRC/12/48 

GE.09-15864 548 

نبغي إعالن نتائج التحقيق على املأل، كما ينبغي، رهناً بنتائج التحقيق،           وي. رهن احملاكمة 
  اختاذ إجراءات عالجية مالئمة؛

توصي البعثة بأن متتنع حكومة إسرائيل عن القيام بأي عمل انتقـامي           )ح(  
ضد من تعاون مع بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة مـن أفـراد                 

ئيليني ومنظمات فلسطينية وإسرائيلية، وخصوصاً األفراد الذين مثلوا        فلسطينيني وإسرا 
يف جلسات االستماع العلنية اليت عقدهتا البعثة يف غزة وجنيف وأعربوا عن انتقـادهم              

  لإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل؛
توصي البعثة بأن تعيد إسرائيل تأكيد التزامها باحترام حصانة مقـار             )ط(  

ملتحدة وبأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان عدم تكرار االنتهاكات          وموظفي األمم ا  
وتوصي أيضاً بأن تقدم إسرائيل بالكامل وبـدون مزيـد مـن التـأخري              . يف املستقبل 

  .تعويضات إىل األمم املتحدة، وبأن تنظر اجلمعية العامة يف هذه املسألة
  :ةتوصيات موجهة إىل اجلماعات املسلحة الفلسطيني  -١٩٧٣

توصي البعثة بأن تتعهد اجلماعات املسلحة الفلسطينية فورا بـاحترام            )أ(  
القانون اإلنساين الدويل، وخاصة بالتخلي عن شن هجمات على املدنيني اإلسـرائيليني            
واألهداف املدنية اإلسرائيلية، وباختاذ مجيع التدابري االحتياطية املمكنة لتجنب إيقـاع           

  ني أثناء أعمال القتال؛الضرر باملدنيني الفلسطيني
توصي البعثة بأن تقوم اجلماعات املسلحة الفلسطينية الـيت حتـتفظ             )ب(  

. باجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط قيد االحتجاز بإطالق سراحه ألسـباب إنـسانية           
وينبغي أن تقوم، ريثما يقوم إطالق سراحه، باالعتراف بوضعه كأسري حرب ومعاملتـه         

  .ح له بزيارات اللجنة الدولية للصليب األمحرعلى هذا النحو والسما
  :توصيات موجهة إىل السلطات الفلسطينية املسؤولة  -١٩٧٤

توصي البعثة بأن تصدر السلطة الفلسطينية تعليمات واضحة إىل قوات            )أ(  
األمن التابعة هلا بالتزام معايري حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف القـانون األساسـي              

لصكوك الدولية، وضمان التحقيق بصورة عاجلة ومـستقلة يف مجيـع          الفلسطيين ويف ا  
اإلدعاءات القائلة بارتكاب قوات األمن اليت تسيطر عليها انتهاكات خطرية حلقـوق            
  اإلنسان، وبإهناء اللجوء إىل القضاء العسكري لتناول القضايا اليت تنطوي على مدنيني؛

لطات غـزة دون إبطـاء      توصي البعثة بقيام السلطة الفلسطينية وس       )ب(  
بإطالق سراح املعتقلني السياسيني احملتجزين لديها واالمتناع عن القيام بأي اعتقـاالت            

  أخرى ألسباب سياسية ومبا يشكل انتهاكاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
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توصي البعثة بأن تواصل السلطة الفلسطينية وسلطات غزة متكـني            )ج(  
كومية، مبا يف ذلك منظمات حقوق اإلنـسان واللجنـة          املنظمات الفلسطينية غري احل   

  .املستقلة حلقوق اإلنسان، من العمل حبرية واستقاللية
  :توصيات موجهة إىل اجملتمع الدويل  -١٩٧٥

 ١٩٤٩توصي البعثة بأن تبدأ الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف لعام             )أ(  
العاملية، عند وجود أدلة كافيـة      حتقيقات جنائية يف حماكمها الوطنية، باستخدام الوالية        

وينبغي القيام، عند وجود    . ١٩٤٩على ارتكاب خروق خطرية التفاقيات جنيف لعام        
يسوغ ذلك عقب التحقيقات، بإلقاء القبض على مرتكيب االنتهاكات ومقاضـاهتم            ما

  وفقاً ملعايري العدالة املعترف هبا دولياً؛
 مـساعداهتم املاليـة والتقنيـة       ينبغي ملقدمي املعونات الدولية زيادة      )ب(  

  للمنظمات اليت تقدم الدعم النفسي وخدمات الصحة العقلية للسكان الفلسطينيني؛
مقدمي املساعدات، بـالنظر إىل املهمـة       /توصي البعثة البلدان املاحنة     )ج(  

احلامسة اليت يضطعون هبا، مبواصلة دعم أعمال منظمات حقوق اإلنـسان الفلـسطينية     
العامة يف توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل            واإلسرائيلية  

واإلبالغ عنها بصورة عامة، ويف تقدمي املشورة إىل السلطات املعنية بشأن عملية امتثاهلا             
  للقانون الدويل؛

توصي البعثة بأن تكفل الدول املشاركة يف مفاوضات الـسالم بـني              )د(  
، وال سيما اللجنة الرباعيـة، ضـمان إيـالء دور           إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيين   

مركزي يف مبادرات السالم اليت حتظى برعاية دولية ملبادئ سيادة القـانون والقـانون              
  الدويل وحقوق اإلنسان؛

بالنظر إىل االدعاءات والتقارير القائلة حبدوث أضرار بيئيـة طويلـة             )ه(  
ينة أو عـن خملفـات ذخـائر    األجل ميكن أن تكون قد نشأت عن استخدام ذخائر مع  

معينة، توصي البعثة بإنشاء برنامج للرصد البيئي حتت رعاية األمم املتحدة طوال الفترة             
وينبغي أن يشمل الربنامج قطاع غزة واملناطق الواقعـة         . اليت يعترب فيها ذلك ضرورياً    

الرصد وينبغي أن ينشأ برنامج     . جنويب إسرائيل والقريبة من مواقع سقوط هذه الذخائر       
البيئي وفقاً لتوصيات هيئة مستقلة، وأن تقوم بتحليل العينات مؤسسة خرباء مـستقلة             

وينبغي أن تشتمل هذه التوصيات على األقل يف البداية، على آليـات            . واحدة أو أكثر  
للقياس تتناول املخاوف الراهنة لسكان غزة وجنويب إسرائيل وأن يتسىن هلذه اآلليـات    

 وجود فلزات ثقيلة من مجيع األنواع وفوسفور أبيض وشـظايا           كحد أدىن، حتديد مدى   
  . التنغسنت الدقيقة وحبيباته واملواد الكيميائية األخرى حسبما يكشف عنه البحث

  :توصيات موجهة إىل اجملتمع الدويل والسلطات الفلسطينية املسؤولة  -١٩٧٦
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سـلس  توصي البعثة بإنشاء آليات مالئمة لضمان أن جيري على حنو             )أ(  
وبكفاءة صرف األموال اليت أعلن املاحنون الدوليون التربع هبا ألنشطة التعمري يف قطاع             

  غزة وأن جيري استخدامها على وجه االستعجال لصاحل سكان غزة؛
بالنظر على آثار العمليات العسكرية، توصـي البعثـة بـأن تـويل               )ب(  

ماً خاصاً الحتياجات األشخاص    السلطات الفلسطينية املسؤولة واملاحنون الدوليون اهتما     
وباإلضافة إىل ذلك، توصي البعثة بضمان املتابعة الطبيـة مـن جانـب             . ذوي اإلعاقة 

هياكل دولية وفلسطينية خمتصة فيما يتعلق باملرضى الذين أُجريت هلم عمليات بتـر أو              
أي الذين أُصيبوا على غري هذا الوجه بفعل ذخائر مل توضَّح طبيعتها بعد من أجل رصد                

وينبغي تقدمي املساعدة املالية والتقنية لـضمان       . تأثري حمتمل طويل األجل على صحتهم     
  . املتابعة الطبية املناسبة للمرضى الفلسطينيني

  :توصيات موجهة إىل اجملتمع الدويل وإسرائيل والسلطات الفلسطينية  -١٩٧٧
هـات  توصي البعثة بأن تقوم إسرائيل وممثلو الشعب الفلـسطيين واجل           )أ(  

الفاعلة الدولية املشاركة يف عملية السالم بإشراك اجملتمع املدين اإلسرائيلي والفلسطيين           
وينبغي ضـمان   . يف وضع اتفاقات سالم قابلة للبقاء ترتكز على احترام القانون الدويل          

  ؛)٢٠٠٠(١٣٢٥مشاركة املرأة يف ذلك وفقاً لقرار جملس األمن 
الـيت    إىل وضع النساء وباختاذ اخلطوات     توصي البعثة بتوجيه االنتباه     )ب(  

  . تكفل حصوهلن على التعويضات واملساعدة القانونية ومتتعهن باألمن االقتصادي
  :توصيات موجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة  -١٩٧٨

توصي البعثة بأن يضع األمني العام سياسة لدمج حقوق اإلنسان يف مبادرات            
م املتحدة، وال سيما اللجنة الرباعية، وتطلب إىل        السالم اليت تشارك فيها األم    

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي اخلربة الفنيـة املطلوبـة            
  .لتنفيذ هذه التوصية

  :توصيات موجهة إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -١٩٧٩
ان حالـة   توصي البعثة بأن تراقب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنس          )أ(  

األشخاص الذين تعاونوا مع بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الـرتاع يف غـزة     
وأن تقوم دورياً بتحديث معلومات جملس حقوق اإلنسان عن طريق تقاريرها العامـة             

  وبالطرق األخرى اليت قد ترى أهنا مالئمة؛
ان توصي البعثة بأن تويل مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـس             )ب(  

االهتمام لتوصيات البعثة يف تقاريرها الدورية املقدمة إىل جملس حقوق اإلنـسان عـن              
  .األرض الفلسطينية احملتلة
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  املرفق األول

قائمة االجتماعات اليت عقدهتا بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق بشأن              
  الرتاع يف غزة

  البعثات الدبلوماسية    
  )١٢٠٥( غزة والضفة الغربية والقدس الشرقيةجمتمع السلك الدبلوماسي يف قطاع •
ـ          • يس ـالبعثة الدائمة جلمهورية مصر العربية لدى األمم املتحـدة يف جنيـف، رئ

  اجملموعة األفريقية
  البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة يف جنيف •
البعثة الدائمة جلمهورية باكستان اإلسالمية لدى األمم املتحدة يف جنيف، رئـيس             •

  نظمة املؤمتر اإلسالميجمموعة م
البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لـدى األمـم             •

  املتحدة يف جنيف
  بعثة املراقبة الدائمة لفلسطني لدى األمم املتحدة يف جنيف •
البعثة الدائمة جلمهورية كوبا لدى األمم املتحدة يف جنيف، رئيس جمموعة حركة             •

  عدم االحنياز
  البعثة الدائمة جلمهورية اليمن لدى األمم املتحدة يف جنيف، رئيس اجملموعة العربية •
  البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة يف جنيف •
  البعثة الدائمة للسويد لدى األمم املتحدة يف جنيف •
  البعثة الدائمة لسويسرا لدى األمم املتحدة يف جنيف •
  املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة يف جنيفالبعثة الدائمة للواليات  •

__________ 

يرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، السويد، سويسرا، شـيلي، مـصر، اململكـة            آإسبانيا، أستراليا، أملانيا،     ) ١٢٠٥(
  .مسا، هولندااملتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، الن
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  السلطات احمللية    
  السلطة الفلسطينية، وزير الصحة •
  السلطة الفلسطينية، وحدة دعم التفاوض •
  أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين •
  سلطات غزة •

  منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية    
  جنة الصليب األمحر الدولية •
  ة لتقّصي احلقائق يف غزةبعثة اجلامعة العربي •
  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان •
  مفوضية حقوق اإلنسان، املدير، شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين •
  مفوضية حقوق اإلنسان، وحدة الشرق األوسط ومشال أفريقيا •
  مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، األرض الفلسطينية احملتلة •
  سان، مكتب نيويوركمفوضية حقوق اإلن •
منسِّق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط وموظفـو مكتـب              •

  منسق األمم املتحدة اخلاص باألراضي احملتلة
  )١٢٠٦(فريق األمم املتحدة القطري يف قطاع غزة •
  إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن •
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي •
ألمم املتحدة للتحقيق يف حوادث معيَّنة وقعت يف قطاع غزة          جلس التابع ملقر ا   ـامل •

  ، الرئيس٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩ و ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧بني 
  جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، الرئيس •

__________ 

منظمة األغذية والزراعة، مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية، مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان،     ) ١٢٠٦(
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اليونسكو، صندوق األمم املتحدة للسكان، اليونيسيف، صـندوق األمـم        

ألراضي احملتلة، مكتب األمـم املتحـدة       املتحدة اإلمنائي للمرأة، مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص يف ا         
  .خلدمات املشاريع، األونروا، منظمة الصحة العاملية، برنامج األغذية العاملي
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  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، الربنامج التشغيلي للتطبيقات الساتلية •
  ملتحدةاألمني العام لألمم ا •
مقرِّر األمم املتحدة اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة             •

  ١٩٦٧منذ عام 
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن              •

  ، املفّوض العام)األونروا(
ق األدىن  وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشر            •

  ، مدير عمليات غزة)األونروا(
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن              •

  ، املكتب القانوين امليداين، غزة)األونروا(
  املمثل اخلاص لألمني العام يف األمم املتحدة املعين باألطفال يف الرتاع املسلح •
  منظمة الصحة العاملية •

  غري احلكوميةاملنظمات     
  )١٢٠٧(اجتماع عام يف جنيف للمنظمات غري احلكومية •
  مجعية العطاء اخلريية •
  مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان •
  عدالة، املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل •
  رابطة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان •

__________ 

مؤسسة احلكيم لدى مكتب األمم املتحدة جبنيـف،        : املنظمات غري احلكومية التالية أكدت مشاركتها      ) ١٢٠٧(
آلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، مركـز      منظمة العفو الدولية، اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، املنتدى ا        

 العامل الثالث، املنظمة الدولية للدفاع عن األطفال، املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشـكال               -أوروبا  
التمييز العنصري، منظمة الشعوب جنيف، منظمة رصد حقوق اإلنسان، املركز الـدويل للعدالـة عـرب                

، التحالف النسائي الدويل، اللجنة الدولية للحقـوقيني، اجمللـس          الوطنية جنيف، وبرنامج السالم والعدالة    
الدويل للنساء اليهوديات، األمانة الدولية ملؤمتر املنظمات غري احلكومية، الدائرة الدولية حلقوق اإلنـسان،              
معهد ماريا الدويل للمساعدات واملتطوعون الدوليون خلدمة التثقيف اإلمنائي، منظمـة رصـد حقـوق               

 كندا، حركة مناهضة العنصرية والدعوة إىل الوئام فيما بني الشعوب، منظمة أوكسفام الدوليـة               احملامني
جنيف، منظمة السالم املسيحي الدولية، االحتاد اللوثري العاملي، منظمة رصد األمم املتحـدة، مؤسـسة               

رية، التحالف العـاملي  واطسون وفاريل لالستشارات القانونية الدولية، العصبة النسائية الدولية للسالم واحل   
  .جلمعيات الشبان املسيحيني، منظمة رؤية العاملية، مؤسسة القمة العاملية للمرأة
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  مجعية التنمية الزراعية •
  مؤسسة احلق •
  إلنسانركز امليزان حلقوق ام •
  مركز املعلومات البديلة •
  منظمة العفو الدولية •
  بتسيليم، مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة •
  مركز البحوث واملشورة القانونية للمرأة •
  مجعية الثقافة والفكر احلر •
  منظمة الدفاع الدولية عن األطفال، فرع فلسطني •
  برنامج الصحة العقلية يف غزة •
  حتاد العام للمرأة الفلسطينيةاال •
  غيشا، املركز القانوين حلرية التنقّل •
  منظمة رصد حقوق اإلنسان •
  مركز معاً للتنمية •
  مجعية ماجن دافيد أدوم يف إسرائيل •
  معهد مانديال •
  اجلمعية الفلسطينية للتنمية الزراعية •
  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان •
  صار على غزةاحلملة الفلسطينية الدولية إلهناء احل •
  مجعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية •
  الشبكة الفلسطينية للمنظمات غري احلكومية •
  مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين •
  رابطة املرأة الفلسطينية للدراسات اإلمنائية •
  مركز املرأة الفلسطينية للمعلومات واإلعالم •
   إسرائيل-األطباء من أجل حقوق اإلنسان  •
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   قطاع غزةمجعية املعوَّقني يف •
  أوقفوا اجلدار •
  ييش غفول •
  احتاد جلان العمل الزراعي •
  احتاد جلان الرعاية الصحية •
  احتاد جلان العمل الصحي •
  مركز شؤون املرأة •

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  اللجنة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان •

  منظمات أخرى    
  النقابة العامة لصّيادي األمساك •
   الفلسطينيني يف غزةنقابة احملامني •
  مجعية رجال األعمال الفلسطينيني •
  احتاد الصناعات الفلسطيين •
  مركز التجارة الفلسطيين •
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  املرفق الثاين

املراسالت اليت دارت بني بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقـائق بـشأن                
  الرتاع يف غزة وحكومة إسرائيل فيما يتعلق بُسُبل الدخول والتعاون

 موجَّهة من رئيس بعثة تقصي احلقائق إىل ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ رسالة مؤرخة    
  املمثل الدائم إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  عزيزي السفري،
كنت أرجو أن تتاح فرصة اللقاء معكم هذا الصباح وخاصة قبيل انعقـاد املـؤمتر                 

ولكنين أشعر خبيبة األمـل     . قالصحفي الذي يتعّين فيه إعالن أمساء أعضاء بعثة تقّصي احلقائ         
  .علمت بأن هذا لن يكون ممكناً إذ

وقد رغبت شخصياً يف أن أؤكّد لكم أنه قبل النظر يف الدعوة اليت تلقيتها لقيـادة                  
البعثة، فقد اطمأنيت إىل أنه ستوكل إليها اختصاصات غري متحيزة وحمايدة، وخاصة أنه بدا              

جراءات العسكرية اليت اختذهتا إسرائيل، وبالـذات       يل أن ذلك أمر جوهري مبا يتيح تقييم اإل        
للتحقيق يف اآلثار النامجة بالنسبة للمواطنني اإلسرائيليني عن هجمات الصواريخ اليت انطلقت            

كما أنه من الواضح ضرورة مراعاة مجيع احلقائق السياقية ذات الصلة اليت ميكـن              . من غزة 
  . اختذهتا إسرائيل رّداً على اهلجماتيكون هلا أمهية يف تقييم اإلجراءات اليت أن

وحتدوين رغبة عميقة يف أن تزور البعثة املناطق اليت تضررت من جـّراء هجمـات                 
الصواريخ، بل واالجتماع، إن أمكن، إىل بعض ضحايا تلك اهلجمات من أجل التأكد مـن               

لت تترتب عليها   حقيقة األضرار املادية اليت تسببت فيها، فضالً عن اآلثار اليت ترتبت وما زا            
ولست حباجة إىل أن أضيف أنـه       . بالنسبة للسكان املدنيني يف املناطق املتضررة من إسرائيل       

سيكون من األمهية أيضاً بالنسبة للبعثة أن تتاح هلا فرص اللقاء مع املسؤولني ذوي الصلة يف                
  .احلكومة اإلسرائيلية وكذلك باملسؤولني العسكريني ذوي الصلة بطبيعة احلال

وآمـل  . وباعتبار البعثة هيئة مستقلة متاماً، فسوف تعمد إىل حتديـد اختـصاصاهتا       
أستطيع التشاور مع حكومة إسرائيل وأخذ آرائهـا يف نظـر االعتبـار فيمـا يتعلـق                  أن

  .وستكون مشورتكم يف هذا املضمار موضع تقدير كبري. باالختصاصات
   يار-سعادة السفري أهارون لشنو 

  رائيل لدى األمم املتحدة يف جنيفاملمثل الدائم إلس
  ٣-١شارع دي البيه 

   جنيف١٢٠٢
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وإنين على استعداد للقدوم إىل جنيف من أجل االجتماع إليكم يف وقت يناسـب                
الطرفني، أو السفر إىل القدس لالجتماع إىل مسؤويل احلكومة اإلسرائيلية هناك، إذا كـان              

  .ذلك أجدى
  .لى هذه الرسالة يف أقرب وقت ممكنوآمل خملصاً أن تتمكنوا من الرّد ع  
  .وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق احترامي  

  غولدستونريتشارد   )توقيع(   
  رئيس بعثة تقّصي احلقائق املنشأة مبوجب

 ٩/١-قرار جملس حقوق اإلنسـان دإ  
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 موجَّهة إىل رئيس بعثة تقصي احلقائق من ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧رسالة مؤرخة     
  رائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيفاملمثل الدائم إلس

  عزيزي القاضي غولدستون،
، املتعلقة ببعثـة تقـّصي      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣أشكركم على رسالتكم املؤرخة       

  .احلقائق التابعة جمللس حقوق اإلنسان
ومن دواعي األسف أنه يتعيَّن علّي إبالغكم بأن إسرائيل لن تستطيع التعاون مع بعثة        

وفيما أقّدر جهودكم يف احلصول على تأكيدات بأن البعثة لن تكون           . ئق املقترحة تقّصي احلقا 
متحيِّزة بل حمايدة، إالّ أنه تبقى حقيقة أن األساس القانوين للبعثة هو قرار جملـس حقـوق                 

إن هذا القرار الذي يتسم بطبيعة سياسية صارخة ميثّل حكمـاً مـسبقاً             . ٩/١-اإلنسان دإ 
وحة حبيث يؤكد منذ البداية أن إسرائيل ارتكبت انتـهاكات جـسيمة            بالنسبة للقضية املطر  

حلقوق اإلنسان، ويوحي بأن إسرائيل استهدفت عمداً املدنيني واملرافق الطبية، بل وعملـت             
وهو يدعو إىل اختاذ إجـراءات  . بصورة منهجية على تدمري التراث الثقايف للشعب الفلسطيين    

 وفيما يتصل بالبعثة املقترحة لتقّصي احلقائق، يوضـح         .دولية عادلة توّجه ضد إسرائيل فقط     
القرار أنه ينظر إىل واليتها على أهنا تركِّز حصراً على االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان              

وتأيت حقيقة أن عدداً كبرياً من األفراد املتميزين الذين فوحتوا لرئاسة البعثة       . والقانون اإلنساين 
  .إشكالية طابع البعثة وواليتهاأحجموا عن ذلك لتعكس 

إن ما يتسم به قرار جملس حقوق اإلنسان من طابع أحادى اجلانب على حنو يبعث                 
على اليأس إمنا ينعكس يف تعليالت التصويت اليت أدلت هبا عدة دول مبـا فيهـا االحتـاد                  

 جتري  األورويب، وذكرت أهنا وجدت أن والية البعثة املقترحة ليست متوازنة، والحظت أنه           
واحلق، علـى   . حتقيقات حالياً حتت قيادة األمني العام لألمم املتحدة وكذلك مبعرفة إسرائيل          

حنو ما قد تدركون، أن إسرائيل تباشر سلسلة من التحقيقات بعيدة املدى فيما يتصل جبوانب            
 وقد تعاونت بصورة مكثفة مع جملس التحقيق التـابع          "الرصاص املصبوب "كثرية من عملية    

  .ني العام لألمم املتحدةلألم
وال خياجلين شك يف رغبتكم الصادقة يف كفالة أن تكون البعثة املقترحة من جانـب          

جملس حقوق اإلنسان متوازنة، وإمنا يساورين القلق أنه ال التزامكم الشخصي بتأكيد احليدة،             
وحـىت  . ينوال التأكيدات اليت أعطيت لكم من جانب أي فرد، هلا قوة تغيري أساسها القانو             

 سوف يظل هو األسـاس      ٩/١-اختارت البعثة العمل طبقاً الختصاصاهتا، فإن القرار دإ        لو
  .لتعامل اجمللس مع تقرير البعثة ومع أي إجراءات الحقة يف هذا املضمار
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وأود التأكيد بأن قرار إسرائيل يف هذه املسألة ال يقصد بأي طريقة إىل أن ينال من                  
 وال اللتزامكم الدائم بضمان احترام حقوق ورفاه اإلسرائيليني         احترامها الصادق لشخصكم  

والفلسطينيني على السواء، بل إن ذلك ينطلق فقط من عدم التحّمس لالعتراف بالتـسييس              
  .الذي أصاب بعمق جملس حقوق اإلنسان

  .مع أطيب التمنيات  
   يار- لشنو أهارون   )توقيع(

  السفري     
  املمثل الدائم     
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 موجَّهة من رئيس بعثة تقصي احلقائق إىل ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨خة رسالة مؤر    
  املمثل الدائم إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  عزيزي السفري،
وقد أحطْت علماً   . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٧أوّد أن أشكركم على رسالتكم املؤرخة         

كم أهنا حتول بينـها وبـني       باملربرات املطروحة يف الرسالة، اليت على أساسها رأت حكومت        
وأوّد يف هذا الصدد أن أوضح أن البعثة        . التعاون مع بعثة تقّصي احلقائق اليت كُلِّفت بقيادهتا       

طُلب إليها ومت تأسيسها من جانب رئيس جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة علـى               
قانون اإلنساين الدويل   قوق اإلنسان وال  حلالتحقيق يف مجيع انتهاكات القانون الدويل       ”أساس  

اليت ميكن أن تكون قد ارُتكبت يف أي وقت يف سياق العمليات العسكرية اليت متت يف غزة                  
 سواء  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٢٧خالل الفترة من    

يجـة مـداوالهتا وال     وهبذا فإن نطاق حتقيق البعثة ال ميثّل نت       . “اء أو بعد تلك العمليات    ـقبل أو أثن  
  .قناعاهتا الشخصية مهما كانت مشروعة أو موثوقة، بل إهنا والية واضحة كُلِّفت هبا قانوناً ورمسياً

وعلى حنو ما ذكرته يف رساليت السابقة، فإن بعثة تقّصي احلقائق سوف تـسترشد                
ضـيف أنـه    وأوّد بكل احتـرام أن أ     . بواليتها وتؤّدي أعماهلا بصورة مستقلة وغري متحّيزة      

سيكون من مصلحة حكومة إسرائيل والضحايا اإلسرائيليني التعاون مع البعثة حبيث حتظى آراؤهـم              
  .واغلهم وطروحاهتم باالهتمام واالعتبار املالئمني ومن مث تنعكس يف نتائج أعمال البعثةـوش

وأكون ممتناً إذا ما ُعرضت هذه الرسالة على حكومتكم، فـضالً عـن أن تعيـد                  
  . النظر يف موقفها على ضوء اإليضاحات املذكورة أعالهحكومتكم
وسأظل متاحاً ألي مناقشات واجتماعات أخرى معكم أو مع أي ممثلني آخرين من               

  .حكومتكم على النحو املالئم
  .وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق احترامي  

  غولدستونريتشارد   )توقيع(  
  رئيس البعثة الدولية املستقلة لتقّصي احلقائق  

   يار-سعادة السفري أهارون لشنو 
  املمثل الدائم إلسرائيل لدى األمم املتحدة يف جنيف

  ٣-١شارع دي البيه 
  ، جنيف١٢٠٢

  :نسخة إىل
  سعادة السفري مارتن إيهوغيان أوهومبيغي  
  رئيس جملس حقوق اإلنسان  
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 موجَّهة من رئيس بعثة تقصي احلقائق       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩رسالة مؤرخة       
  ممثل إسرائيل الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيفإىل 

  عزيزي السفري، 
أكتب إليكم بوصفي رئيساً لبعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق اليت أنشأها رئـيس               

جملس حقوق اإلنسان، السفري مارتن إيهوغيان أوهومبيغي من أجـل التحقيـق يف مجيـع               
القانون اإلنساين الدويل اليت ميكن أن تكون قـد         انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان و     

ارُتكبت يف أي وقت يف سياق العمليات العسكرية اليت جرت يف غزة خالل الفتـرة مـن                 
 سواء قبل أو أثنـاء أو       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٢٧

ني، والسيدة هينا جيالين    وكما تدركون، فإن الربوفيسور كريستني شنك     . بعد تلك العمليات  
  .دزموند ترافريس هم األعضاء اآلخرون بالبعثة) املتقاعد(والكولونيل 

مـايو  /وسوف جتتمع بعثة تقّصي احلقائق يف جنيف خالل األسبوع األول من أيار             
أتيحت فرصة االجتماع إليكم ملناقشة أي مسألة ذات أمهية  ونكون ممتنني إذا ما. لبدء أعماهلا

. تنفيذ والية البعثة، كما نتطلع إىل مناقشة حمتويات رسالتنا السابقة يف هذا الـشأن             بالنسبة ل 
  .مايو/ أيار٥، يوم الثالثاء ٠٠/٩وإذا ما كان ذلك مالئماً لكم، فإنين أقترح الساعة 

  .وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق احترامي  
  غولدستونريتشارد   )توقيع(  

  رئيس بعثة األمم املتحدة لتقّصي 
  قائق بشأن الرتاع يف غــزةاحل
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 موجَّهة من أمانة بعثة تقصي احلقائق       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥مذكرة شفوية مؤرخة        
  إىل املمثل الدائم إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

هتدي أمانة بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة حتياهتا إىل البعثـة              
ئيل، وتتشرف بأن ُترِفق طّياً رسالة من رئيس بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق             الدائمة إلسرا 

بشأن الرتاع يف غزة، القاضي ريتشارد غولدستون، موّجهة إىل سعادة السيد بنيامني نتنياهو             
  ).انظر الضميمة(رئيس وزراء حكومة إسرائيل 

ـ            رتاع يف غـزة ممتنـة إذا       وتغدو أمانة بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق بشأن ال
  .عملت البعثة الدائمة على إحالة الرسالة املرفقة إىل سعادة رئيس الوزراء ما

  ٢٠٠٩مايو / أيار٥جنيف، 

  البعثة الدائمة إلسرائيل
  ٣-١شارع دي البيه 

  ، جنيف١٢٠٢
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  ضميمة
  عزيزي السيد رئيس الوزراء،

احلقائق بشأن الرتاع يف غزة،     أكتب إليكم بوصفي رئيساً لبعثة األمم املتحدة لتقّصي           
 بواسطة رئيس جملس حقوق اإلنـسان، الـسفري مـارتن           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣املعيَّن يف   

ايهوغيان أوهومبيغي، علماً بأن الربوفيسور كرستني شنكني والسيدة هينا جيالين والكولونيل           
  .دزموندترافريس هم األعضاء اآلخرون بالبعثة) متقاعد(

عثة تقّصي احلقائق الوالية اليت تقضي بالتحقيق يف مجيع انتهاكات          وقد أُسندت إىل ب     
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت قد تكون قد ارُتكبـت يف أي               

 / كـانون األول   ٢٧وقت يف سياق العمليات العسكرية اليت جرت يف غزة خالل الفترة من             
. ، سواء قبل أو أثناء أو بعد تلك العمليات٢٠٠٩ناير ي/ كانون الثاين١٨ إىل ٢٠٠٨ديسمرب 

  .وسوف تباشر البعثة أعماهلا باستقاللية وحيادية
وقد تلقت البعثة، منذ اإلعالن الرمسي عن إنشائها، تأكيدات عديدة باملؤازرة مـن               

جانب علماء دوليني وممارسني قانونيني ومؤسسات أكادميية ومهنية ومنظمات دولية وحملية           
 مبا يف ذلك منظمات إسرائيلية وفلسطينية فضالً عـن          -ية حبقوق اإلنسان واجملتمع املدين      معن

  .دول أعضاء يف األمم املتحدة
وأكتب إليكم ملتمساً تعاون حكومتكم يف تنفيذ والية البعثة مبا يف ذلـك إتاحـة                 

، لـتمكني   فرص دخوهلا إىل إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية مبا يف ذلك القدس الشرقية            
البعثة من االجتماع إىل ضحايا االنتهاكات املّدعى بارتكاهبا وبالسلطات ذات الصلة مبن يف             

  .ذلك املسؤولون العسكريون فضالً عن احلصول على الوثائق املتصلة بتحقيقاتنا
وأعتقد أن من اجلوهري، من أجل تقييم اإلجراءات العسكرية اليت اختذهتا إسرائيل،              

تحقيق يف اآلثار اليت حلقت باملواطنني اإلسرائيليني خالل هجمات الـصواريخ           مبا يف ذلك ال   
وحتدو البعثـة  . الناشئة من غزة، أن تزور البعثة املناطق اليت تضررت من جّراء تلك اهلجمات     

رغبة عميقة يف أن جتتمع قدر اإلمكان إىل بعض ضحايا هجمات الصواريخ للتأكـد مـن                
يف .  عن اآلثار اليت مازال يتضرر منها الـسكان املـدنيون          الضرر الفعلي الذي وقع، فضالً    

  .املناطق املتأثرة من إسرائيل
ويطيب يل أن أبلغكم بأنه سيكون من مـصلحة حكومـة إسـرائيل والـضحايا                 

اإلسرائيليني التعاون مع البعثة حبيث تتلقى آراؤهم وشواغلهم وطروحاهتم ما تستحقه مـن             
  .يف نتائج عمل البعثةاالهتمام واالعتبار مبا ينعكس 
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وسوف نسعى بكل احترام إىل فرصة لالجتماع إليكم وإىل سائر األعـضاء ذوي               
  .الصلة من حكومتكم

  .وإنين أتطلع إىل أن أمسع منكم وإىل مؤازرتكم من أجل تنفيذ مهامنا  
  .وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق احترامي  

  غولدستونريتشارد   )توقيع(  
  تحدة لتقّصيرئيس بعثة األمم امل 

  احلقائق بشأن الرتاع يف غــزة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نسخة إىل

   يار، املمثل الدائم إلسرائيل لدى األمم املتحدة يف جنيف-سعادة السفري أهارون 
  سعادة السفري مارتن أوهومبيغي، رئيس جملس حقوق اإلنسان

  سانالسيدة ناقانيتم بيالي، مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلن
  شنكني، بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن نزاع غزةتالربوفيسور كريستني 

  السيدة هينا جيالين، بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن نزاع غزة
  ترافريس، بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن نزاع غزة دزموند) متقاعد(الكولونيل 
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 موّجهة من رئيس بعثة تقصي احلقائق إىل        ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٠رسالة مؤرخة       
  املمثل الدائم إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  عزيزي السفري،
أشري إىل رسالتنا السابقة فيما يتصل ببعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق بشأن الرتاع               

يهوغيان أوهومبيغي  يف غزة، اليت أنشئت مبعرفة رئيس جملس حقوق اإلنسان، السفري مارتن ا           
ـ          . وأتوىل رئاستها  ق يف  ـوكما تدركون فإن البعثة أُسندت إليها الوالية اليت تقضي بالتحقي

مجيع انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل اليت قد تكـون قـد               
 ٢٧ ارُتكبت يف أي وقت يف سياق العمليات العسكرية اليت جرت يف غزة خالل الفترة مـن   

 سواء قبل أو أثناء أو بعـد        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
  .تلك العمليات

 واملوجهتني إليكم، مث يف رساليت      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٨ و   ٣ويف رسالّيت املؤرختني      
 املوّجهة إىل رئيس الوزراء نتنياهو، طلْبـت تعـاون حكومـة            ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤املؤرخة  

ائيل يف تنفيذ والية البعثة مبا يف ذلك إتاحة ُسبل الدخول إىل إسرائيل وقطاع غزة والضفة             إسر
الغربية مبا يف ذلك القدس الشرقية لتمكني البعثة من اللقاء مع ضحايا االنتـهاكات املـّدعى           

  .بارتكاهبا ومع السلطات املختصة كما طلبت احلصول على الوثائق املتصلة بتحقيقاتنا
وقد كنت آمل أن أمتكن من مناقشة هذه املسألة         . ن مل أتلق رّداً على طليب     وحىت اآل   

مـايو، إال أن رسـاليت      /خالل االجتماع األول لبعثة تقّصي احلقائق يف جنيف يف أوائل أيار          
  .أبريل، بدعوتكم إىل االجتماع مع أعضاء البعثة مضت بغري جواب/ نيسان٢٩املؤرخة يف 

أغسطس فإهنا تعمـل يف     /ثة أن تقدم تقريرها يف أوائل آب      وملا كان مطلوباً من البع      
ومن أجل إجناز مهمتنا يف إطار املوعد املتوقّع، فنحن ُنخطِّط إلجناز           . ظل جدول زمين ضّيق   

وعليه فنحن حباجة إىل املضي بسرعة يف تنفيذ        . يونيه/حتقيقاتنا امليدانية مع هناية شهر حزيران     
  .املراحل املختلفة من أعمالنا

نظراً لعدم الرد على رسائلي املختلفة، ومن أجل التمكّن من إجناز الوالية املوكلـة              و  
إىل بعثة تقّصي احلقائق، فقد طلبت مساعدة حكومة مصر لتيسري الدخول إىل غزة عن طريق               

  .معرب رفح
وأوّد أن أؤكد من جديد أن اخليار املفّضل لدى البعثة هو إجراء حتقيقات ميدانية يف                 
كما أننا خنطط لعقد جلـسات اسـتماع عامـة لـضحايا            . والضفة الغربية وغزة  إسرائيل  

االنتهاكات املّدعى بارتكاهبا وللخرباء، وبودنا أن نعقدها يف املواقع ذاهتا، وإن تعذّر ذلـك              
بسبب رفض حكومة إسرائيل التعاون، أو حىت إتاحة ُسبل الدخول إىل أراضيها وإىل الضفة              

وهذه الترتيبات سوف تشمل تنظـيم      .  اللتماس ترتيبات بديلة   الغربية وغزة، فسوف منضي   
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عقد لقاءات مع الضحايا من إسرائيل والضفة الغربية وعقد جلسات استماع علنية خـارج              
  .إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة

مايو وإالّ فـإن    / أيار ٢١وأكون ممتنا إذا ما تلقيت رّداً على طليب حبلول يوم اجلمعة              
  .ف متضي الختاذ الترتيبات البديلةالبعثة سو
كما أوّد أن أؤكد من جديد أن البعثة سوف تأسف أشد األسف إذا مل تتمكّن من                  

االجتماع إىل ضحايا االنتهاكات املّدعى بارتكاهبا ومن زيارة املواقع ذات الصلة، ألننا نعتقد             
لـضحايا اإلسـرائيليني    اعتقاداً جازماً أن إتاحة هذا األمر بالنسبة لنا سـيكون يف صـاحل ا             

  .والفلسطينيني على السواء
  .وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق احترامي  

  غولدستونريتشارد   )توقيع(  
  رئيس بعثة األمم املتحدة لتقّصي 

  احلقائق بشأن الرتاع يف غــزة
  

  :نسخة إىل

   يار، املمثل الدائم إلسرائيل لدى األمم املتحدة يف جنيف-سعادة السفري أهارون 
  سعادة السفري مارتن أوهومبيغي، رئيس جملس حقوق اإلنسان

  السيدة ناقانيتم بيالي، مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
  شنكني، بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن نزاع غزةتالربوفيسور كريستني 

  السيدة هينا جيالين، بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن نزاع غزة
  ترافريس، بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن نزاع غزة دزموند) متقاعد(الكولونيل 
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 موجهة من املمثل الدائم إلسرائيل لـدى        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢رسالة مؤرخة       
  مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس بعثة تقصي احلقائق

  عزيزي القاضي غولدستون،
ولقد طُلب إيلّ يف هذا الرّد أن       . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٠ شكراً على رسالتكم املؤرخة     

  . املوجهة إىل رئيس الوزراء نتنياهو٢٠٠٩مايو / أيار٤أجيب أيضاً على رسالتكم املؤرخة 
وأنين أشعر باألسف إزاء انطباعكم بأنكم مل تتلقوا رّداً على طلبكم للتعـاون مـع                 

 على طلبكم الوارد يف رسـاليت الـسابقة     وأؤكد من جديد على الرّد الرمسي     . البعثة املقترحة 
 بأن إسرائيل تأسف لعدم اسـتطاعتها التعـاون مـع           ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٧إليكم بتاريخ   

  .املقترحة البعثة
كما أؤكد أيضاً أن هذا القرار ال يعكس بأي صورة من الصور أي موقف شخصي                 

 ببساطة إقرار بأن األساس     منكم وال ينال من االحترام الذي تنظر به إسرائيل إليكم، بل هو           
وهذا القرار، فضالً عن لغته     . ٩/١-القانوين للبعثة املقترحة هو قرار جملس حقوق اإلنسان دإ        

 "انتـهاكات "امللتهبة واملتحّيزة ينّص بوضوح على أن والية البعثة مقصورة على التحقيق يف             
  ).١٤املنطوق  ةفقر ("ضد الشعب الفلسطيين" "السلطة احملتلة"متت على يد إسرائيل 

ولسوف تفهمون عدم حتمس إسرائيل للتعاون معكم أو عدم إضفاء الشرعية علـى               
بعثة مكلفة بالتحقيق يف االستعمال غري املشروع للقوة من جانب دولة حتمي مواطنيها، فيما              
ُيطلَب منها أن تتجاهل االستعمال غري املشروع للقوة من جانـب اجلماعـات اإلرهابيـة               

  . اإلجراء أمراً ضرورياًجعل هذا مما
واحلق أن هذه الوالية املتحّيزة أحادية اجلانب هي اليت دفعت دوالً كـثرية، مبـا يف               

ذلك االحتاد األورويب وكندا واليابان وسويسرا، إىل رفض تأييد القرار، فضالً عـن قائمـة               
ـ . متميزة من خرباء حقوق اإلنسان رفضوا دعوهتم إىل ترأس البعثة املقترحة           ا ذكـرت   وكم

ماري روبنسون، املفوضة السامية السابقة حلقوق اإلنسان يف تعليل رفضها أن تتوىل رئاسـة              
  :البعثة قائلة

أخشى أن القرار ليس متوازناً ألنه يركّز على ما فعلته إسـرائيل دون أن              "  
حتقيق بشأن إطالق الصواريخ من جانب محاس وهـذه ممارسـة           إجراء  يدعو إىل   
 قرارات ال تستهدي حبقوق اإلنـسان       يصدرجمللس مبعىن أنه     من جانب ا   يؤسف هلا 

  ).٢٠٠٩فرباير / شباط٤لوتامب،  ("ولكن توّجهها السياسة وهذا أمر مؤسف
وإذ أحيط علماً بتأكيداتكم بأن والية البعثة، كما عّبر عنها لكم رئـيس اجمللـس،                 

 تباعدمت شخصياً عن هذا     ليست على النحو الوارد يف قرار اجمللس فإنين أالحظ أيضاً أنكم قد           
بعثة تقّصي احلقائق املنـشأة     "يف مراسالتنا أحجمتم عن توقيع رسائلكم بصفة رئيس         (النص  
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البعثـة  "أصبحتم اآلن تستخدمون مصطَلح      و " جمللس حقوق اإلنسان   ٩/١- دإ مبوجب القرار 
 برغم - "غزةيف  رتاع  البعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق بشأن       " أو   "املستقلة لتقّصي احلقائق  

 يبدو حبد ذاته وكأنه يستبعد أمهية اهلجمات اليت ُشـنت علـى             "غزةيف  رتاع  ال"أن مصطلَح   
  ).جنويب إسرائيل

ومع ذلك فمن ناحية القانون، ليس هناك أي بيان صادر من جانب أي فرد، مبن يف                  
ـ      . ذلك رئيس اجمللس، له قوة تغيري والية البعثة        ي مـؤمتر   وحىت بعد توضيحه املفتـرض، فف

ري أوهـومبيغي بوضـوح أن فقـرة        ـ، ذكر السف  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦صحفي بتاريخ   
  ."تنص على الوالية" من القرار املذكور هي اليت ١٤املنطوق 
وهذا يتسق مع أحكام إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن تقـّصي احلقـائق                

ذي ينص  ـال) ٤٦/٥٩القرار  (دوليني  بواسطة األمم املتحدة يف ميدان صون السلم واألمن ال        
ال بد  القرار الصادر عن اجلهاز املختص لألمم املتحدة باالضطالع بتقّصي احلقائق           "أن  : على

م ـومن ث ) ، والتأكيد مضاف  ١٧الفقرة   ("وأن يشمل والية واضحة لبعثة تقّصي احلقائق      
لتوفيق بـني اإلعـالن    يشمل بالتأكيد والية واضحة برغم أنه من الصعب اS-9/1فإن القرار   

ـ             ا وَحـَسن   ـوبني ضرورة أن يكون عمل بعثة تقّصي احلقائق شامالً وحمايـداً وموضوعي
  ).٣الفقرة (يت ـالتوق

وأالحظ أيضاً أنه حىت لو اختارت البعثة أن تعمل طبقاً لالختصاصات اليت ارتضتها               
تندة إىل أحكـام    لنفسها، فإن معاملة اجمللس لتقريرها وألي إجراءات الحقة سوف تظل مس          

 وليس هناك يف ممارسة اجمللس، فيما يتعلق بإسرائيل حىت اآلن ما يوحي أنـه     ،٩/١-القرار دإ 
  .لن يواصل هذا النهج وحيد اجلانب بشكل كامل

ويأيت قرار إسرائيل بعدم التعاون مع البعثة، على حنو ما ينبغي أن أؤكد عليـه، دون       
حمظورة قامت هبا القوات اإلسـرائيلية يف سـياق         مساس بقناعتها بأن أي ادعاءات بأعمال       

وهلذا السبب فقد بدأ    . الرتاع ال بد من التحقيق فيها بل وحماكمتها عندما يكون ذلك مالئما           
جيش الدفاع اإلسرائيلي سلسلة من التحقيقات الواسعة على املستوى القيادي لتغطي طائفة            

 املاضي أفضت مثل هذه التحقيقات إىل       ويف. واسعة من احلوادث واجلوانب العملياتية للرتاع     
دعاوى جنائية كما أن النتائج يتدارسها حالياً املدعي العام العسكري كما سوف يفحـصها            

وقرارات املدعي العام العسكري واملدعي العـام ميكـن اسـتئنافها بواسـطة     . املدعي العام 
يت تعمـل بوصـفها حمكمـة       اإلسرائيليني أو الفلسطينيني على السواء أمام احملكمة العليا ال        

  .العليا العدل
كذلك فقد انطلق قرار إسرائيل بالذات من األساس القانوين للبعثة وواليتها وبغـري               

ومع ذلك فأنا مضطر يف هذا السياق أن أُسجل انـشغاالً           . (اعتبار للشخصيات ذات الصلة   
تـوت عـدداً مـن      خطرياً ألن من أعضاء البعثة من وقَّع خالل الرتاع على رسالة علنية اح            

هجمات الصواريخ على إسرائيل "االدعاءات السياسية واملتحيزة بشكل واضح مبا يف ذلك أن 
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 على سـبيل     معه إلسرائيل أن تردّ    من جانب محاس ال تصل إىل مستوى هجوم مسلَّح حيقّ         
  ]).٢٠٠٩ يناير/  كانون الثاين١١صنداي تاميز، صفحة الرسائل،  ["!الدفاع عن النفس

نب سلوك البعثة ما انطوى يف رأي إسرائيل على تأكيـد قرارهـا عـدم               ومن جوا   
التعاون مع هذه املبادرة؛ فالتقارير اليت تفيد بأن أعضاء البعثة كان يرافقهم يف كل مرحلـة                
أثناء زياراهتم لغزة مسؤولو محاس، إمنا تطرح أسباباً جادة للشك يف إمكانية أن ينجم عـن                

 غزة وخباصة ما تعرض له السكان املدنيون من أذى صارخ           ذلك أي صورة حقيقية للحالة يف     
  .على يد محاس

وتنشغل إسرائيل كذلك، بل وتشعر باالرتباك إزاء القرار بعقد جلسات اسـتماع              
. عامة وإذاعتها على التلفزيون وشبكة اإلنترنت كجـزء مـن عمليـة تقـصي احلقـائق               

ه جزءاً من عمليـات تقـصي       الحظتم بنفسكم فإن هذا اإلجراء غري مسبوق بوصف        وكما
احلقائق؛ فاملقصد األساسي لبعثة لتقصي احلقائق هو أن يعمل فريق من اخلرباء على استثمار               
خربهتم وأحكامهم لكي يتم تقييم القرائن املتاحة واخلروج باستنتاجات مسؤولة، ال أن تذاع             

. لساحة اجلماهرييـة  القرائن األّولية اليت ميكن أن يشك يف مصداقيتها بصورة مباشرة على ا           
مثل هذه احملاكمة بواسطة الرأي العام، اليت ال ميكن حبكم الضرورة أن تعطـي أي وزن                 إن

للمعلومات السرية أو احلساسة، ليس من شأهنا أن ختدم الغرض املتمثِّل يف تأكيد احلقيقـة،               
ي وقصاراها على األرجح أن تؤدي إىل شحن الرأي العام بصورة مسبقة قبل اخلـروج بـأ               

  .استنتاجات أخرى
وأغتنم هذه الفرصة ألؤكد لكم مرة أخرى أن قرار إسرائيل ال ينبغي تفسريه بـأي                 

صورة من الصور بوصفه انتقاصاً من نزاهتكم أو التزامكم باحليدة، بل على العكـس فـإن                
مشاركتكم دفعت إسرائيل إىل أن تويل اهتماماً أسرع وأعمق كي ترد على مبادرتكم بينما              

  . سفنا أننا لن نستطيع التعاون معكم وال مؤازرتكميزيد أ

  يار - لشنو أهارون   )توقيع(
  السفري     
  املمثل الدائم     
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يوليه موجَّهة من رئيس بعثة تقصي احلقائق إىل املمثـل          / متوز ١٧رسالة مؤرخة       
  الدائم إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف 

  عزيزي السفري يار،
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢لتكم املؤرخة أشكركم على رسا  
وأود أن أسجل من البداية أن السبب الذي ولَّد إنطباعي بأن حكـومتكم مل تقـل               

كلمتها النهائية إزاء ما طلبته من تعاوهنا، هو التعبريات اليت احتوهتا أحياناً بيانات متـضاربة               
 إىل رئيس الـوزراء     جاءت من وزارة خارجيتكم، فضالً عن عدم الرد على رسائلي املوّجهة          

  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٠أبريل و/ نيسان٨ وإليكم بتاريخ ٢٠٠٩مايو / أيار٤نتنياهو يف 
وكنت آمل يف أن اختصاصات الوالية اليت تلقيتها من رئيس جملس حقوق اإلنسان،               

وغياب اعتراضات من جانب جملس حقوق اإلنسان عندما أحيط علماً هبذه الواليـة، مـن               
فاحلكومـات  .  سبباً يدفع إسرائيل إىل دعم هذه الفرصة بدالً من تقويضها          شأهنما أن يشكال  

 ما لبثت بعد ذلك أن أولت تأييدها للواليـة          ٩/١-اليت مل تكن سعيدة إزاء أحكام القرار دإ       
  .اليت أُسندت إىل بعثيت

ويف ضوء قرار حكومتكم عدم التعاون مل يعد مثة جدوى من ردي علـى مجيـع                  
ومع ذلك فال بد من أن أنفي بصورة قاطعة االدعاء بأن مسؤويل      . يف رسالتكم القضايا املثارة   

يف كل مرحلة   "محاس رافقوا أعضاء بعثة تقصي احلقائق على اإلطالق فضالً عن أن يتم ذلك              
إن التقارير املطروحة يف هذا الشأن ما هي إالّ إنكار للحقيقة على حنو             . "من زيارهتم إىل غزة   
  .ناً مما جيعلين أرى أن هذا أمر غري مقبول متاماًما أكدته بالفعل عل

أما حقيقة أن هذا النوع من      . ولقد أعلنت الدافع حنو عقد جلسات االستماع العلنية         
ومن اخلطأ اإلشـارة إىل أن      . جلسات االستماع غري مسبوق فال تكاد تشكل سبباً لالنتقاد        

ستماع ال تعدو كوهنا حماولة إلتاحة       إن جلسات اال   ".حماكمة ينصبها الرأي العام   "ذلك ميثِّل   
الفرصة أمام أصوات ووجوه الضحايا من مجيع األطراف أن يسمعها ويراها اجلمهور وخاصة          

كما أن احلقائق اليت . يف إسرائيل ويف األرض الفلسطينية احملتلة مبا يف ذلك غزة والضفة الغربية
قصي احلقـائق، وسـوف يـتم    ميكن أن تنشأ من واقع اجللسات هي جزء من أنشطتنا يف ت   

  .البعثة تقييمها بنفس الطريقة اليت يتم هبا تقييم املعلومات األخرى اليت حتصل عليها
وبصرف النظر عن القرار الصادر عن حكومتكم بعدم التعاون، فقد أرسلنا إلـيكم               

داً إىل  بغرض اإلحالة إىل حكومتكم سلسلة من األسئلة املتعلقة بالقضايا اليت هتم بعثتنا اسـتنا             
رحب برّد من حكومتكم على رسالتنا املؤرخة  أوإنين  . معلومات مت مجعها خالل سياق عملنا     

 كما حنيل أيضاً أسئلة مماثلة بشأن مسائل ذات أمهيـة إىل الـسلطة              ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٠
  .الفلسطينية ولسلطات غزة
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علـق  ومن دواعي تقديري اعتراف حكومتكم بالتزامي الشخصي باحليدة فيمـا يت            
جبميع جوانب عمل البعثة، وهذا االلتزام يشاركين فيه مجيع أعضاء البعثة، ولسوف ينعكس             

  .وأرجو وأفترض أن جملس حقوق اإلنسان سوف يقبلها بالتايل. بصورة كاملة يف تقريرنا
  .وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق احترامي  

  غولدستونريتشارد   )توقيع(  
  يرئيس بعثة األمم املتحدة لتقّص 

  احلقائق بشأن الرتاع يف غــزة
  

  
   يار-سعادة السفري أهارون ليشنو 

  املمثل الدائم إلسرائيل لدى األمم املتحدة يف جنيف
  ٣-١شارع دي البيه 

   جنيف١٢٠٢
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  املرفق الثالث

ـ  ٨ؤرخ  ـة امل ـب البعث ـردود على طل        ٢٠٠٩يونيـه   /رانـ حزي
  )١٢٠٨(لتقدمي بيانات

  امليزان، غزة  -١
؛ )املركز القانوين حلريـة التنقـل     (طة احلقوق املدنية يف إسرائيل؛ غيشا       عدالة؛ راب   -٢

مهوكيد؛ األطباء من أجل حقوق اإلنسان؛ اللجنة العامـة ملناهـضة التعـذيب يف              
  ، إسرائيل)بيان مشترك(إسرائيل؛ ييش دين 

  مركز املعلومات البديلة، إسرائيل  -٣
  جمموعة احملامني األستراليني، أستراليا   -٤
  منظمة بناي بريث الدولية، الواليات املتحدة األمريكية  -٥
  بازيب، كريس، اململكة املتحدة   -٦
  ، غزة)توثيق(اللجنة املركزية للتوثيق ومالحقة جمرمي احلرب اإلسرائيليني   -٧
  مركز حقوق اإلنسان وحاالت اإلخالء، جنيف  -٨
   فلسطني، القدس-منظمة الدفاع الدولية عن األطفال   -٩

  نظمة دياكونيا للقانون اإلنساين، القدسم  -١٠
  )جمهول املوقع(إير، بيتر   -١١
  شبكة حقوق اإلنسان ألوروبا والبحر األبيض املتوسط، بروكسل  -١٢
  غرين، إيفون اململكة املتحدة  -١٣
   اإلئتالف الدويل للموئل، مصر-شبكة حقوق السكن واألراضي   -١٤
   مناهضة التعذيب، بروكسلمؤسسة إجني جنافكه وبنت سورنسن لدعم  -١٥
  اللجنة اإلسالمية اإليرانية حلقوق اإلنسان، طهران  -١٦

__________ 

يونيـه  / حزيـران  ٨تضم القائمة فقط املعلومات اليت قدمت رمسيا إىل البعثة ردا على طلبها املـؤرخ                ) ١٢٠٨(
ـ   حصريا املعلومات واملواد األخرى ا     والقائمة ال تشمل  .  لتقدمي بيانات  ٢٠٠٩ ات ـليت قدمتها املنظم
  .راد إىل البعثةـواألف



A/HRC/12/48 

573 GE.09-15864 

  مركز القدس للشؤون العامة، القدس  -١٧
  السي، يان، أستراليا  -١٨
  لياس، جيمس مارك، الواليات املتحدة األمريكية  -١٩
  ماتاس، دافيد، وينبنغ  -٢٠
  رابطة احملامني الوطنية، نيويورك  -٢١
  حملامني الوطنية، نيويورك رابطة ا  -٢٢
  مرصد املنظمات غري احلكومية، القدس   -٢٣
  )جمهول املوقع(أوستروف، موريس   -٢٤
  )جمهول املوقع(أوستروف، موريس   -٢٥
  رخيتر، إليهو، إسرائيل  -٢٦
  رخيتر، إليهو، إسرائيل  -٢٧
  شينار، أوفري، إسرائيل  -٢٨
  إسرائيل، "لمخذ الق"منظمة   -٢٩
 املعين باالنتهاكات اخلطرية املرتكبة ضد األطفال يف إسـرائيل          ١٦١٢فريق العمل     -٣٠

  واألرض الفلسطينية احملتلة
  . الضفة الغربية، القدس-منظمة الصحة العاملية   -٣١

        

  


