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  مقدمة - ألف 

، أنشأ رئيس جملس حقوق اإلنسان بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بـشأن             ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣يف    - ١
انون حقوق اإلنسان الـدويل والقـانون       التحقيق يف مجيع انتهاكات ق    "الرتاع يف غزة ُمسنداً إليها والية قوامها        

اإلنساين الدويل اليت تكون قد ارُتكبت يف أي وقت يف سياق العمليات العسكرية اليت جرى القيام هبا يف غزة يف                    
، سواء ارتكبت قبل هـذه      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧أثناء الفترة من    

  ".عدهاالعمليات أو أثناءها أو ب

وقام رئيس اجمللس بتعيني القاضي ريتشارد غولدستون، القاضي السابق باحملكمة الدسـتورية جلنـوب أفريقيـا                 -٢
وكـان األعـضاء    . واملدعي السابق للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا، لكي يرأس هذه البعثة           

جلامعية كريستني تشينكني، أستاذة القانون الدويل بكلية لندن لالقتصاد والعلـوم           األستاذة ا : الثالثة اآلخرون املعيَّنون هم   
؛ والسيدة هينا )٢٠٠٨(املوفدة إىل بيت حانون ‘ البعثة الرفيعة املستوى لتقصي احلقائق  ‘السياسية، اليت كانت أحد أعضاء      

مني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان،        جيالين احملامية لدى احملكمة العليا لباكستان واملمثلة اخلاصة سابقاً لأل         
؛ والعقيد ديزموند ترافريس، وهو ضـابط سـابق يف   )٢٠٠٤(واليت كانت عضواً يف جلنة التحقيق الدولية املعنية بدارفور     

  .قوات الدفاع اآليرلندية وعضو جملس إدارة معهد التحقيقات اجلنائية الدولية

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

وفسَّرت البعثة واليتها على أهنا تتطلب منها وضع السكان املدنيني يف املنطقة يف حمور اهتماماهتا خبصوص   - ٤
  .انتهاكات القانون الدويل

وباإلضافة إىل ذلك، اجتمعـت     . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨ إىل   ٤ واجتمعت البعثة ألول مرة يف جنيف يف الفترة من          - ٥
وقامت البعثـة   . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤ إىل   ١يوليه، ويف الفترة من     / متوز ٥ و ٤مايو، ويف   / أيار ٢٠البعثة يف جنيف يف     

رة ما  ـفتي ال ـيونيه، وف / حزيران ٦مايو و / أيار ٣٠اثنتان منهما إىل قطاع غزة يف الفترة ما بني          : بثالث زيارات ميدانية  
وُنشر يف قطاع غزة    . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣ و ٢؛ وزيارة واحدة إىل عمان يف       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١يونيه و / حزيران ٢٥بني  

  .  بغية إجراء حتقيقات ميدانية٢٠٠٩يوليه / متوز٤مايو إىل / أيار٢٢عدة موظفني تابعني ألمانة البعثة يف الفترة من 

 ٧الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإىل أجهزة وهيئات األمم املتحـدة يف             وأُرسلت مذكرات شفوية إىل مجيع        - ٦
، أصدرت البعثة نداًء لتقدمي عرائض دعت فيه مجيع املهتمني من           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ويف  . ٢٠٠٩مايو  /أيار

  .تهاأشخاص ومنظمات إىل تقدمي املعلومات والوثائق ذات الصلة باملوضوع بغية املساعدة على تنفيذ والي

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٧ و٦يونيه ويف جنيف يف / حزيران٢٩ و٢٨وُعقدت جلسات استماع علنية يف غزة يف   -٧

وبعد فشل حماوالت عديدة، التمست البعثة . وسعت البعثة مراراً إىل احلصول على تعاون حكومة إسرائيل  - ٨
  . معرب رفحمساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها من دخول قطاع غزة عن طريق
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وحظيت البعثة بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثة املراقبة الدائمة لفلسطني لدى األمـم                 - ٩
وبالنظر إىل عدم تعاون احلكومة اإلسرائيلية، مل تتمكن البعثة من االلتقاء بأعضاء السلطة الفلسطينية يف               . املتحدة

. ولني من السلطة الفلسطينية، من بينهم وزير مبجلس الوزراء، يف عمانبيد أن البعثة اجتمعت مبسؤ. الضفة الغربية
وعقدت البعثة اجتماعات، أثناء زيارتيها إىل قطاع غزة، مع مسؤولني كبار من سلطات غزة قـدموا تعـاوهنم                  

  .ودعمهم الكاملني للبعثة

ات األمن اإلسرائيلية قـد     وعقب جلسات االستماع العلنية اليت ُعقدت يف جنيف، أُبلغت البعثة بأن قو             - ١٠
اعتقلت السيد حممد سرور أثناء عودته إىل الضفة الغربية وساورها القلق من أن يكون احتجازه نتيجة ملثوله أمام                  

  . والبعثة على اتصال به وهي ما زالت ترصد التطورات. البعثة

   املنهجية- باء 

 تنظر يف أي إجراءات اختذهتا مجيع األطراف وميكن قررت البعثة أن من املطلوب منها، تنفيذاً لواليتها، أن  - ١١
وتطلبت هذه الوالية منها أيضاً أن . أن تشكل انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان الدويل أو للقانون اإلنساين الدويل
  . تستعرض اإلجراءات ذات الصلة يف كامل األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل

غطية، قررت البعثة التركيز بصورة رئيسية على األحداث أو اإلجراءات أو           وفيما يتعلق باملدى الزمين للت      - ١٢
، عندما مت االتفاق على وقف إلطالق النار بـني حكومـة            ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩الظروف اليت حدثت منذ     

تشكل وأخذت البعثة يف االعتبار أيضاً األمور اليت حدثت بعد انتهاء العمليات العسكرية واليت              . إسرائيل ومحاس 
انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل وتكون ذات صلة بالعمليات العسكرية أو جـاءت               

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣١نتيجة هلا، وذلك حىت 

 كـانون   ٢٧وحلَّلت البعثة السياق التارخيي لألحداث اليت أدت إىل العمليات العسكرية يف غزة بـني                 - ١٣
 والصالت بني هذه العمليات والسياسات اإلسرائيلية العامة ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١٨ و٢٠٠٨ديسمرب /األول

  .جتاه األرض الفلسطينية احملتلة

العمليات العسكرية اليت جرت يف " يف سياق"ورأت البعثة أن اإلشارة يف واليتها إىل االنتهاكات املُرتكَبة   - ١٤
لب منها إدراج القيود املفروضة على حقوق اإلنسان واحلريـات          يناير تتط / كانون الثاين  - ديسمرب  /كانون األول 

  .األساسية واملتعلقة باالستراتيجيات واإلجراءات اإلسرائيلية املتبعة يف سياق عملياهتا العسكرية

 أما اإلطار املعياري للبعثة فقد متثل يف القانون الدويل العام وميثاق األمم املتحدة والقانون اإلنساين الدويل  - ١٥
  .وقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اجلنائي الدويل

وال يدعي هذا التقرير أنه جامع شامل من حيث توثيق العدد املرتفع للغاية من احلوادث ذات الصلة اليت                    - ١٦
ففي . ومع ذلك ترى البعثة أن التقرير يوضِّح األمناط الرئيسية لالنتهاكات. وقعت يف الفترة املشمولة بوالية البعثة

  . حادثاً من األحداث٣٦غزة، حقَّقت البعثة يف 
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واستندت البعثة يف أعماهلا إىل حتليل مستقل ونزيه ملدى امتثال األطراف اللتزاماهتا مبوجب قانون حقوق                 - ١٧
عتها اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل يف سياق الرتاع األخري يف غزة، وإىل معايري التحقيق الدولية اليت وض

  .األمم املتحدة

:  يلـي وقد مشلت أساليب مجع املعلومات ما. واعتمدت البعثة هنجاً شامالً بشأن مجع املعلومات والتماس اآلراء          -١٨
إجراء مقابالت مع الضحايا والـشهود واألشـخاص        ) ب(استعراض التقارير املتأتية من املصادر املختلفة؛ و      ) أ(

إجراء زيارات موقعية إىل أماكن حمددة يف غزة وقعـت فيهـا        ) ج(لة؛ و اآلخرين الذين لديهم معلومات ذات ص     
حتليل صور الفيديو والصور الفوتوغرافية، مبا يف ذلك الصور املُلتقَطة بواسطة التوابع االصطناعية؛             ) د(حوادث؛ و 

قايا الذخائر اليت   حتليل األسلحة وب  ) و(استعراض التقارير الطبية املتعلقة باإلصابات اليت وقعت للضحايا؛ و        ) ه(و
عقد اجتماعات مع جمموعة متنوعة من      ) ز(ُجمعت يف مواقع األحداث، حتليالً من وجهة نظر الطب الشرعي؛ و          

تعمـيم  ) ط(توجيه دعوات إىل تقدمي معلومات تتعلق مبتطلبات التحقيق الذي تقوم به البعثة؛ و            ) ح(املتحدثني؛ و 
  .عقد جلسات استماع علنية يف غزة ويف جنيف) ي( ونداء عام على نطاق واسع لتقدمي إفادات خطية؛

 تقرير وإفادة ومستندات أخرى إما أُجريت بـشأهنا     ٣٠٠وقامت باستعراض أكثر من     .  مقابلة فردية  ١٨٨وأجرت البعثة     -١٩
ماعات أو على حنو     االجت أحباث مببادرة منها أو وردت رداً على ندائها الداعي إىل تقدمي إفادات ومذكرات شفوية أو قُدِّمت أثناء                

  . صورة فوتوغرافية١ ٢٠٠ شريط فيديو و٣٠ صفحة وأكثر من ١٠ ٠٠٠آخر، وهو ما يبلغ أكثر من 

 من االجتمـاع مبـسؤولني حكـوميني        منعت األخرية وبرفض حكومة إسرائيل التعاون مع البعثة، فإهنا          - ٢٠
اإلسرائيليني وإىل الضفة الغربية لالجتماع مبمثلي إسرائيليني بل منعتها أيضاً من السفر إىل إسرائيل ملقابلة الضحايا 

  .السلطة الفلسطينية وضحايا فلسطينيني

وقد مسح ذلك   . ، مشلت إجراء حتقيقات يف مواقع األحداث      يف قطاع غزة   وقامت البعثة بزيارات ميدانية     - ٢١
واألشخاص اآلخـرين ذوي    للبعثة بأن ُتعاين مباشرة احلالة على أرض الواقع وبأن تتحدث إىل كثري من الشهود               

  .الصلة باملوضوع

، اليت ُبثَّت بثاً حياً مباشراً، هو متكني الضحايا والشهود واخلرباء من            العلنيةوكان الغرض من جلسات االستماع        -٢٢
. مجيع األطراف يف الرتاع من أن يتحدثوا مباشرة مع أكرب عدد ممكن من الناس يف املنطقة وكذلك يف اجملتمـع الـدويل                     

وقـد تناولـت   . لت البعثة أولوية ملشاركة الضحايا واألشخاص املنتمني إىل اجملتمعات احمللية املتأثرة يف هذه اجللسات         وأو
وكانت البعثة تعتزم يف بادئ األمر      .  الوقائع كما تناولت مسائل قانونية وعسكرية      ، شهادة ٣٨ ، وعددها الشهادات العامة 

ة الغربية، بيد أن رفض إمكانية وصوهلا إىل إسرائيل والضفة الغربية قد أسفر عقد جلسات استماع يف غزة وإسرائيل والضف
  .عن اختاذ قرار بعقد جلسات استماع ملشاركني من إسرائيل والضفة الغربية يف جنيف

وقد سعت البعثة، وهي تضع استنتاجاهتا، إىل االعتماد يف املقام األول وحيثما كان ذلك ممكنـاً علـى                    - ٢٣
أما املعلومات املقدَّمة من آخرين، مبا يف ذلك التقارير واإلفادات اخلطية املشفوعة            . يت مجعتها مباشرة  املعلومات ال 

  .بقسم وتقارير وسائط اإلعالم، فقد اسُتخدمت بصورة رئيسية كربهان إضايف
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معلومات ا من ما ورد إليهوقد استندت االستنتاجات النهائية للبعثة فيما يتعلق مبدى إمكانية التعويل على   - ٢٤
إىل تقييمها هي ملصداقية الشهود الذين التقت هبم وإمكانية التعويل عليهم، مع التحقق من املـصادر واملنهجيـة          
املُستخَدمة يف التقارير والوثائق املقدَّمة من آخرين، واملضاهاة بني املواد واملعلومات ذات الصلة، وتقييم مـا إذا                 

مات كافية ذات مصداقية ويعوَّل عليها تستند إليها البعثة يف التوصـل إىل             كانت توجد، يف مجيع الظروف، معلو     
  .استنتاج بشأن الوقائع

وعلى هذا األساس، حدَّدت البعثة، بقدر ما مسحت به أفضل قدراهتا، ما هي الوقائع اليت ثبتت، ويف كثري   - ٢٥
ويف مجيع هذه احلاالت، قـررت      .  فردية من احلاالت تبني هلا أنه قد ارُتكبت أفعال تنطوي على مسؤولية جنائية           

ة أيضاً، يف مجيع احلاالت وقد متكنت البعث. لعناصر املوضوعية للجرائم املعنيةاالبعثة وجود معلومات كافية إلثبات 
حتديد ما إذا كان يبدو أن األفعال املعنية قد ارُتكبت عمداً أو على حنو متهوِّر أو يف ظل معرفـة أن                     من  تقريباً،  
وهكذا، أشارت البعثة يف كثري من احلاالت إىل        . ب اليت نتجت كانت ستحدث يف السياق املعتاد لألحداث        العواق

االسـتنتاجات  ف :افتراض الرباءة وُتقدِّر البعثة متام التقدير أمهية      ). ركن القصد اجلنائي  (عناصر اخلطأ ذات الصلة     
اول االستنتاجات حتديد هوية األفراد املسؤولني عن ارتكاب        وال حت . قوِّض العمل هبذا املبدأ   ت الاملقدَّمة يف التقرير    

  . اجلرائم كما أهنا ال تدعي أهنا ترقى إىل مستوى الربهان الواجب التطبيق يف احملاكم اجلنائية

 لألطراف لتقدمي املعلومات اإلضافية ذات الصلة ولإلعراب عن موقفها والـرد علـى              إتاحة الفرصة ومن أجل     -٢٦
مت البعثة أيضاً قوائم شاملة باألسئلة إىل حكومة إسرائيل وإىل السلطة الفلسطينية وإىل سلطات غزة قبـل                 االدعاءات، قد 

  .وتلقت البعثة ردوداً من السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكن ليس من إسرائيل. إمتام حتليلها ووضع استنتاجاهتا

  وقائعية والقانونية الوقائع اليت حققت فيها البعثة واالستنتاجات ال- جيم 

  قطاع غزة: األرض الفلسطينية احملتلة

  احلصار - ١

على عملية العزل االقتصادي والسياسي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع ) الفصل اخلامس(ركَّزت البعثة   - ٢٧
ويشمل احلصار تدابري مثل فرض قيود على الـسلع الـيت ميكـن             . غزة، واملشار إليه بصورة عامة باسم احلصار      

ستريادها إىل غزة وقفل املعابر احلدودية أمام األشخاص والسلع واخلدمات، وهو ما يستمر أحياناً أليام، مبـا يف                  ا
كما يتأثر اقتصاد غزة تأثراً شديداً بتقليص مساحة الصيد املـسموح  . ذلك إجراء ختفيضات يف اإلمداد بالوقود والكهرباء     

ة على طول احلدود بني غزة وإسرائيل، مما ُيخفِّض مساحة األرض املتاحـة             هبا للصيادين الفلسطينيني وإنشاء منطقة عازل     
وباإلضافة إىل أن احلصار خيلق حالة طوارئ، فإنه قد أضعف كثرياً من قدرات الـسكان وقـدرات                 . للزراعة والصناعة 

  .مليات العسكريةقطاعات الصحة واملياه والقطاعات العامة األخرى على االستجابة حلالة الطوارئ الناشئة عن الع

ومن رأي البعثة أن إسرائيل ما زالت ُملَزمة مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة وإىل أقصى حد تـسمح بـه                     - ٢٨
الوسائل املتاحة هلا، بضمان توريد املواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم املستشفيات والسلع األخرى بغية تلبيـة                

  . ن قيد من القيوداالحتياجات اإلنسانية لسكان قطاع غزة دو
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استعراض عام للعمليات العسكرية اإلسرائيلية يف        - ٢
  قطاع غزة واإلصابات الواقعة

عمليـة الرصـاص   "نشرت إسرائيل قواهتا البحرية واجلوية وجيشها يف العملية اليت أطلقت عليها االسم الرمزي             - ٢٩
ئيسيتني، مرحلة القصف اجلوي واملرحلة اجلويـة     واشتملت العمليات العسكرية يف قطاع غزة على مرحلتني ر        ". املصبوب

 وبدأ اهلجوم   .٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧األرضية، واستمرت طوال الفترة من      
. ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣ديسمرب إىل   / كانون األول  ٢٧اإلسرائيلي هبجوم جوي استمر أسبوعاً، يف الفترة من         

 ١٨ينـاير إىل  / كانون الثاين٣لقوات اجلوية القيام بدور هام يف مساعدة وتغطية القوات األرضية يف الفترة من      وواصلت ا 
، عنـدما  ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاين٣وكان اجليش مسؤوالً عن الغزو الربي، الذي بدأ يف          . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

علومات املتاحة إىل أن ألوية غوالين وجيفايت واملظليني وألويـة          وتشري امل . دخلت القوات الربية غزة من الشمال والشرق      
وحيدد . خدمت البحرية جزئياً لقصف ساحل غزة أثناء العمليات       واسُت. سالح املدرعات اخلمسة قد اشتركت يف العملية      

امس عـشر، يف    الفصل السادس مواقع األحداث اليت حققت فيها البعثة، واليت يرد وصف هلا يف الفصول السابع إىل اخل                
  . سياق العمليات العسكرية

فباالستناد إىل  . وتتباين اإلحصاءات املتعلقة بالفلسطينيني الذين فقدوا أرواحهم أثناء العمليات العسكرية           - ٣٠
.  شخصاً ١  ٤١٧ و ١  ٣٨٧حبوث ميدانية مستفيضة، حددت منظمات غري حكومية الرقم اإلمجايل للقتلى مبا بني             

وتتـسم  . قتـيالً  ١  ١٦٦أما حكومة إسرائيل فتقدم رقماً قدره       .  قتيالً ١  ٤٤٤اً قدره   وتقدم سلطات غزة رقم   
البيانات املقدمة من املصادر غري احلكومية بشأن النسبة املئوية للمدنيني يف صفوف هؤالء القتلى بأهنا متسقة معاً                 

  .يل يف العمليات العسكرية يف غزةبصورة عامة وتثري أوجه قلق بالغة اخلطورة بشأن الطريقة اليت اتبعتها إسرائ

ووفقاً حلكومة إسرائيل، وقع أربعة قتلى إسرائيليني يف جنويب إسرائيل أثناء العمليات العسكرية، منـهم                 - ٣١
وقد قتلوا بفعل هجمات الصواريخ وقذائف اهلاون اليت أطلقتـها اجلماعـات املـسلحة              . ثالثة مدنيني وجندي  

تل تسعة جنود إسرائيليني أثناء القتال الواقع داخل قطاع غزة، مات أربعة منهم  قُوباإلضافة إىل ذلك،. الفلسطينية
  .نتيجة لنريان صديقة

هجمات القوات اإلسرائيلية على املبـاين احلكوميـة وأفـراد            - ٣
   مبا يف ذلك الشرطةالسلطات يف قطاع غزة،

ففيما يتعلـق   .  سلطات قطاع غزة   شنت القوات املسلحة اإلسرائيلية هجمات عديدة ضد املباين وأفراد          - ٣٢
نت على املباين، فحصت البعثة اهلجمات اإلسرائيلية على مبىن اجمللس التـشريعي الفلـسطيين              باهلجمات اليت شُ  

وقد بررت  . مر كال املبنيني وال ميكن استخدامهما من بعد       وقد دُ ). الفصل السابع (والسجن الرئيسي بقطاع غزة     
جة مفادهـا أن املؤسـسات      حبكومة والقوات املسلحة اإلسرائيلية هذه اهلجمات       البيانات الصادرة عن ممثلي احل    

  فهـي  . وترفض البعثة هذا املوقـف    ". البنية األساسية اإلرهابية حلماس   "السياسية واإلدارية يف غزة هي جزء من        
. لعمل العـسكري يف اعاالً ال جتد أي دليل على أن مبىن اجمللس التشريعي والسجن الرئيسي بقطاع غزة قد قدما إسهاماً ف            

نت على هذين املبنيني تشكل هجمات متعمدة على        وترى البعثة، باالستناد إىل املعلومات املتاحة هلا، أن اهلجمات اليت شُ          
القانون اإلنساين الدويل العريف ومفادها وجوب قصر اهلجمات قصراً حصرياً على           مبا يشكل انتهاكاً لقاعدة       مدنية أهداف
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، توتشري هذه الوقائع كذلك إىل ارتكاب خرق خطري يتمثل يف التدمري الواسع النطاق للممتلكـا              . سكريةاألهداف الع 
  . به على حنو غري مشروع ومفرطمت القيامتربره ضرورة عسكرية والذي ال الذي 

نت على ستة مرافق للشرطة، أربعة منـها أثنـاء الـدقائق األوىل             وقد فحصت البعثة اهلجمات اليت شُ       - ٣٣
.  شرطياً وتسعة أفراد من العامة٩٩، مما أسفر عن وفاة    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧لعمليات العسكرية يف    ل

 شـرطياً   ٢٤٠وعلى وجه اإلمجال، فإن أفراد الشرطة الذين قتلتهم القوات اإلسرائيلية والبالغ عددهم تقريبـاً               
ات اهلجمات تشري إىل أن أفراد الشرطة قـد  ويبدو أن مالبس. يشكلون أكثر من ثلث عدد اإلصابات الفلسطينية     

 بشأن العمليات ٢٠٠٩يوليه /لوا عمداً، وهو ما يؤكده التقرير الصادر عن حكومة إسرائيل يف متوز        ِتفوا وقُ هِداسُت
العسكرية، على أساس أن الشرطة، باعتبارها مؤسسة أو على أساس أن جزءاً كبرياً من أفراد الشرطة يـشكلون                  

  .  نظر حكومة إسرائيل، جزءاً من القوات العسكرية الفلسطينية يف غزةفردياً، من وجهة

نت على الشرطة تتمشى مع مبادئ التمييز بني األهداف املدنيـة           ولبحث ما إذا كانت اهلجمات اليت شُ        - ٣٤
العسكريني، قامت البعثة بتحليل التطور املؤسسي لـشرطة  األشخاص  العسكرية واألشخاص املدنيني و   األهداف  و
اليت كانت قد " القوة التنفيذية" ودمج شرطة غزة يف ٢٠٠٧يوليه /زة منذ استيالء محاس الكامل على غزة يف متوزغ

وختلص البعثة إىل أنه بينما ُعني عدد كبري من أفراد شرطة غزة من بني أنـصار                . أنشأهتا بعد فوزها باالنتخابات   
وختلـص  .  غزة هي هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القوانني       محاس أو أعضاء اجلماعات املسلحة الفلسطينية، فإن شرطة       

 كـانوا   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧لوا يف   ِتالبعثة أيضاً إىل أنه ال ميكن القول بأن أفراد الشرطة الذين قُ           
يضطلعون بدور مباشر يف أعمال القتال ومن مث فإهنم مل يفقدوا حصانتهم املدنية من اهلجوم املباشر باعتبـارهم                  

م البعثة بأنه قد يوجد بعض األفراد من شرطة غزة كانوا هم يف الوقت ذاته أعضاء وتسلّ. ني على هذا األساسمدني
نت على مرافق الشرطة بيد أهنا ختلص إىل أن اهلجمات اليت ُش. يف مجاعات مسلحة فلسطينية ومن مث كانوا مقاتلني

أي قتل أفراد (قبول بني امليزة العسكرية املباشرة املتوقعة ن على حنو ميف اليوم األول من العمليات املسلحة مل توازِ    
أي أفراد الشرطة   (وفقدان األرواح املدنية    ) الشرطة هؤالء الذين رمبا كانوا أعضاء يف مجاعات مسلحة فلسطينية         

، )منـها لوا وأفراد اجلمهور الذين كان ال بد أن يكونوا متواجدين يف هذه املرافق أو بالقرب                ِتاآلخرون الذين قُ  
  .ولذلك فإهنا تشكل انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل

االلتزام الواقع على اجلماعات املسلحة الفلسطينية يف غزة باختاذ   - ٤
   املدنيةواألعياناحتياطات معقولة حلماية السكان املدنيني 

مارسة احلرص واختاذ مجيع حبثت البعثة ما إذا كانت اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد انتهكت التزامها مب  - ٣٥
صلة يف العمليات العسكرية، ومدى حدوث      أاالحتياطات املمكنة حلماية السكان املدنيني يف غزة من األخطار املت         

وقد واجهت البعثة تردداً معيناً من جانب األشخاص الذين أجرت معهم مقابالت يف غزة              ). الفصل الثامن (ذلك  
عـة، أن اجلماعـات املـسلحة       وقد تبني للبعثة، على أساس املعلومات اجملمَّ      . ملناقشة أنشطة اجلماعات املسلحة   

. الفلسطينية كانت موجودة يف مناطق حضرية أثناء العمليات العسكرية وأطلقت صواريخ من منـاطق حـضرية    
بيد أن  . نينيحدث أن املقاتلني الفلسطينيني مل مييزوا أنفسهم متييزاً كافياً يف مجيع األوقات عن السكان املد                ورمبا

فيها كانت ُتشن   البعثة مل تعثر على أدلة توحي بأن اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد وجهت املدنيني إىل مناطق                
  .هجمات أو أهنا قد أجربت املدنيني على البقاء بالقرب من أماكن اهلجمات
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جد ألغراض عـسكرية أو     وعلى الرغم من أن األحداث اليت حققت فيها البعثة مل تثبت استخدام املسا              - ٣٦
ومل . كدروع حلماية أنشطة عسكرية، فإهنا ال تستطيع استبعاد احتمال أن يكون ذلك قد حدث يف حاالت أخرى

 قد استخدمت تعثر البعثة على أي أدلة تدعم االدعاءات القائلة بأن سلطات غزة أو اجلماعات املسلحة الفلسطينية
 لنقـل مقـاتلني أو       قد اسُتخِدمت  سكرية أو أن سيارات اإلسعاف     كدروع حلماية أنشطة ع    مرافق املستشفيات 

وباالستناد إىل التحقيقات اليت أجرهتا البعثة بنفسها وإىل البيانات الصادرة عن مسؤويل         . ألغراض عسكرية أخرى  
ألمم األمم املتحدة، تستبعد البعثة أن تكون اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد باشرت أنشطة قتالية من منشآت ا               

بيد أنه ال ميكن للبعثة أن تستبعد احتمال أن تكـون  . خدمت كمالجئ أثناء العمليات العسكرية املتحدة اليت استُ  
ويف . اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد عملت بالقرب من هذه املنشآت التابعة لألمم املتحدة وهذه املستشفيات             

 يشكل يف حد ذاته انتهاكاً للقانون الدويل، فـإن اجلماعـات            حني أن مباشرة أعمال القتال يف املناطق املبنية ال        
تكون  حممية، مباٍن مدنية أو مباٍن أطلقت هجمات بالقرب من يف احلاالت اليت تكون فيها قداملسلحة الفلسطينية، 

  .قد عرضت سكان غزة املدنيني للخطر على حنو غري ضروري

طات املمكنة  االلتزام الواقع على إسرائيل باختاذ االحتيا       - ٥
   املدنية يف غزةواألعيانحلماية السكان املدنيني 

حبثت البعثة كيف قامت القوات املسلحة اإلسرائيلية بأداء التزامها باختاذ مجيع االحتياطات املمكنة حلماية   - ٣٧
) ل التاسـع  الفص(السكان املدنيني يف غزة، مبا يف ذلك بوجه خاص االلتزام بتوجيه حتذير فعال مسبقاً باهلجمات                

لتها إسرائيل إلصدار حتذيرات عن طريق املكاملات اهلاتفية واملنشورات         ذوتسلم البعثة باجلهود اليت يعتد هبا اليت ب       
 بوجه كاٍف، قـد     واإلعالنات اإلذاعية وتسلم بأن هذه التحذيرات، وخاصة يف احلاالت اليت كانت فيها حمددةً            

ضت على بيد أن البعثة تالحظ أيضاً وجود عوامل قّو.  موقع اخلطرشجعت السكان على ترك املنطقة واالبتعاد عن
 كثري من الرسائل اهلاتفية املسجلة       يف وهذه العوامل تشمل عدم التحديد    . عتد به فعالية التحذيرات الصادرة    حنو يُ 

ز املدن توخياً كما أن مصداقية التعليمات الصادرة باالنتقال إىل مراك. ومن مث عدم مصداقيتها مسبقاً واملنشورات
 منها أيضاً حقيقة أن مراكز املدن ذاهتا كانت موضع هجمات مكثفة أثناء املرحلة اجلويـة مـن           قلَّلللسالمة قد   

ما يطلق  (وحبثت البعثة أيضاً املمارسة املتمثلة يف إسقاط متفجرات أخف على أسطح املباين             . العمليات العسكرية 
 هذا األسلوب غري فعال كتحذير ويشكل نوعاً من أنواع اهلجوم على            وهي ختلص إىل أن   ").  األسطح طَْرق"عليه  

عفي القادة وتابعيهم من مسؤولية     وأخرياً، تشدد البعثة على أن إصدار التحذير ال يُ        . املدنيني الذين يقطنون املبىن   
  .للتمييز بني املدنيني واملقاتلنياختاذ مجيع التدابري املمكنة األخرى 

 أيضاً االحتياطات اليت اختذهتا القوات املسلحة اإلسرائيلية يف سياق ثالث هجمات حمددة وقد حبثت البعثة  - ٣٨
، تعرض جممع املكاتب امليداين لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥ففي . قامت هبا

سفور ولذخائر العالية التفجري وذخائر الفيف مدينة غزة للقصف با) نرواواأل(الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
وتالحظ البعثة أن اهلجوم كان خطرياً إىل أبعد حد، بالنظر إىل أن هذا اجملمع كان يتيح املأوى ملا بـني                    . األبيض
واستمرت القوات املسلحة اإلسرائيلية    .  شخص من املدنيني وكان يتضمن مستودعاً ضخماً للوقود        ٧٠٠ و ٦٠٠

.  تنبيهها بشكل كامل إىل األخطار اليت أحدثتها        أنه جرى  اد ساعات عديدة على الرغم من     يف هجومها على امتد   
وختلص البعثة إىل أن القوات املسلحة اإلسرائيلية قد انتهكت ما يتطلبه القانون الدويل العريف من اختـاذ مجيـع                   
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 - ل التقليل إىل أدىن حد من        وعلى أية حا   - االحتياطات املمكنة يف اختيار وسائل اهلجوم وأسلوبه بقصد جتنب          
  . املدنيةباألعياناخلسائر العرضية يف أرواح املدنيني، وإصابة املدنيني وإحلاق الضرر 

وختلص البعثة أيضاً إىل أن القوات املسلحة اإلسرائيلية قد قامت يف اليوم نفسه على حنو مباشر ومتعمد                   - ٣٩
وتسبب . سفور األبيض وت اإلسعاف اجملاور بقذائف الف    مبهامجة مستشفى القدس يف مدينة غزة ومستودع سيارا       

اهلجوم يف نشوب حرائق استغرقت عملية إطفائها يوماً كامالً وأوقع الذعر يف نفوس املرضى واجلرحى الذين تعني 
وترفض البعثة االدعاء القائل . وقد وجدت البعثة أنه مل يصدر يف أي وقت حتذير بوقوع هجوم وشيك      . إجالؤهم
  . جهت إىل القوات املسلحة اإلسرائيلية من داخل املستشفى، وهي تستند يف ذلك إىل حترياهتا هيناً قد ُوبأن نريا

سفور األبيض، ووحبثت البعثة أيضاً اهلجمات املكثفة باملدفعية، مبا يف ذلك مرة أخرى باستخدام ذخائر الف  - ٤٠
ن يتلقون رعاية طويلة األجل ويعانون إصابات ضد مستشفى الوفاء يف شرقي مدينة غزة، وهو منشأة للمرضى الذي

وخلصت البعثة، باالستناد إىل املعلومات اليت مجعتها، إىل حدوث انتهاك للحظر املفروض            . خطرية بشكل خاص  
أن التحـذيرات   علـى   وتسلط البعثة الضوء أيضاً     . على شن هجمات على املستشفيات املدنية يف كلتا احلالتني        

 مستشفى الوفاء تربهن على أن أنواعـاً        الرسائل اهلاتفية املسجَّلة مسبقاً يف حالة     ورات و الصادرة عن طريق املنش   
  .عدمية الفعالية بتاتاًهي معينة من التحذيرات الروتينية والعامة 

اهلجمات العشوائية اليت شنتها القوات اإلسـرائيلية          - ٦
  إصابات باملدنينيواليت أسفرت عن فقدان أرواح وإيقاع 

ون ملفترق طرق الفاخورة يف منطقة جباليا بـالقرب مـن           ات البعثة ما حدث من قصف بقذائف اهل       حبث  - ٤١
فقـد أطلقـت    ). الفصل العاشر ( شخص   ١ ٣٠٠نروا، كانت تأوي يف ذلك الوقت أكثر من         ومدرسة تابعة لأل  

 ١١تل   األسر فقُ  وسقطت إحداها يف فناء مرتل إحدى     . القوات املسلحة اإلسرائيلية أربع قذائف هاون على األقل       
 شخـصاً   ٢٤وسقطت ثالث قذائف أخرى يف شارع الفاخورة، فقتلت ما ال يقل عن             . شخصاً متجمعني هناك  

 وقد فحصت البعثة بالتفصيل البيانات الصادرة عـن ممثلـي           . شخصاً ٤٠آخرين وأصابت عدداً كبرياً يصل إىل       
. جوم بقذائف اهلاون من جمموعة فلسطينية مسلحة      ن رداً على ه   احلكومة اإلسرائيلية اليت تدعي أن اهلجوم قد شُ       

وبينما ال تستبعد البعثة احتمال أن يكون ذلك قد حدث، فإهنا ترى أن مصداقية املوقف اإلسرائيلي تتردى بفعل                  
  .سلسلة من أوجه عدم االتساق والتناقضات وعدم الدقة الوقائعية يف البيانات اليت تربر اهلجوم

تضع استنتاجاهتا القانونية بشأن اهلجوم الذي ُشّن على مفترق طُـرق الفـاخورة، بـأن               وتعترف البعثة، وهي      - ٤٢
القرارات املتعلقة بالتناسب واليت توازن بني امليزة العسكرية اليت ُينتظر حتقيقها واخلطر املتمثّل يف قتل مدنيني هي قـرارات                  

فـإطالق  .  ترى البعثة أن ذلك كان هو احلال هنا        وال. تطرح على مجيع اجليوش ُمعضالت حقيقية فعالً يف حاالت معينة         
أربعة قذائف هاون على األقل حملاولة قتل عدد صغري من األفراد احملدَّدين يف سياق كانت تقوم فيه أعداد كبرية من املدنيني       

ليت يكون  شخصاً يف مأوى قريب هو أمر ال ميكن أن يستويف الشروط ا١ ٣٦٨بتصريف شؤون حياهتم اليومية ويلجأ فيه   
وهكذا ترى البعثة أن هذا . قد حددها قائد معقول ملا هو خسارة معقولة يف أرواح املدنيني مقابل امليزة العسكرية املنشودة           

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



A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) 
Page 10 

 

  اهلجمات املتعمَّدة على السكان املدنيني - ٧

 حدثاً شّنت فيها القوات املسلحة اإلسرائيلية هجمات مباشرة على املدنيني مما أسفر عـن               ١١حققت البعثة يف      -٤٣
وتشري الوقائع املتعلقة جبميع األحداث ما عدا واحداً عدم وجود هـدف            ). الفصل احلادي عشر  (حدوث إصابات قاتلة    

وقد وقع اهلجومان األوالن على منازل يف منطقة الّساموين جنوب مدينة غزة، مشل قصف مـرتل                . يربرهعسكري له ما    
وتتعلق اجملموعة التالية املؤلفة من سبعة حـوادث        . أجربت القوات املسلحة اإلسرائيلية مدنيني فلسطينيني على التجمع فيه        

زهلم يف اجتاه مكان أكثر أمناً، وهم يلوحون برايات بيضاء بل وهم على إطالق النار على املدنيني أثناء حماولتهم مغادرة منا      
وتشري احلقائق اليت مجعتها البعثة إىل أن مجيع        . يتبعون، يف بعض احلاالت، أمراً صادراً من القوات اإلسرائيلية بالقيام بذلك          

نطقة املعنية وكانت قد دخلت     اهلجمات قد وقعت يف ظل ظروف كانت تسيطر فيها القوات املسلحة اإلسرائيلية على امل             
من قبل يف اتصال مع األشخاص الذين هامجتهم الحقاً أو كانت تراقبهم على األقل، حبيث إهنا كان جيب أن تكون على                     

وقد فاقم من النتائج املترتبة على اهلجمات اإلسرائيلية ضد املدنيني، يف أغلبية هـذه احلـوادث،                . علم بوضعهم كمدنيني  
  .سرائيلية بعد ذلك السماح بإخالء اجلرحى أو إتاحة وصول سيارات اإلسعاف إليهمرفض القوات اإل

وتشري هذه احلوادث إىل أن التعليمات الصادرة إىل القوات املسلحة اإلسرائيلية املتوغلة يف غزة كانت تنص على                   -٤٤
لبعثة يف الشهادات املقدمـة مـن   وقد وجدت ا. شروط منخفضة املستوى الستعمال النريان الفتاكة ضد السكان املدنيني     

  .اجلنود اإلسرائيليني واجملّمعة يف منشورين تلقتهما براهني قوية ُتثبت هذا االجتاه

 ١٥وحبثت البعثة كذلك حادثاً اسُتهِدف فيه أحد املساجد بقذيفة أثناء صالة املغرب، مما أسفر عـن مـوت                      -٤٥
د حشد أسري ومعهم جريان يف خيمة عزاء، مما أدى إىل قتل            شخصاً كما حبثت هجوماً اسُتخدمت فيه ذخائر سهمية ض        

  وتـرى البعثـة أن كـال اهلجـومني يـشكالن اعتـداءات متعمَّـدة علـى سـكان مـدنيني                     . مخسة أشـخاص  
  .وأهداف مدنية

ت وختلص البعثة، استناداً إىل الوقائع املتحقَّق منها يف مجيع هذه احلاالت املذكورة أعاله، إىل أن سـلوك القـوا                    -٤٦
املسلحة اإلسرائيلية يشكل خرقاً خطرياً التفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل العمد والتسبب عمداً يف إحداث معانـاة                  

وهي ختلص أيضاً إىل أن االستهداف املباشـر        . كبرية لألشخاص احملميني وعلى ذلك فإنه ُينشئ املسؤولية اجلنائية الفردية         
  . يشكل انتهاكاً للحق يف احلياةوالقتل التعسفي للمدنيني الفلسطينيني

وكان موقف إسرائيل يف    .  فرداً من  أفراد إحدى األسر      ٢٢ويتعلق احلادث األخري بقصف مرتل أسفر عن مقتل           -٤٧
وتعـرب اللجنـة،    . وأن اهلدف املقصود كان مرتالً جماوراً ُتخزَّن فيه أسـلحة         " خطأ عمليايت "هذه احلالة هو أنه حدث      

وختلص البعثة إىل أنه    . قيق الذي أجرته، عن شكوكها اجلدية بشأن رواية السلطات اإلسرائيلية للحدث          باالستناد إىل التح  
بيد أنه تبقى مع ذلك مسؤولية الدول    . إذا كان قد حدث حقاً خطأ يف هذا الصدد فال ميكن القول بوجود حالة قتل عمد               

  . الواقعة على إسرائيل الرتكاهبا فعالً غري مشروع دولياً

  استعمال أسلحة معينة - ٨

استناداً إىل التحقيق الذي أجرته البعثة يف احلوادث اليت تنطوي على استعمال أسلحة معينة مثل الفوسفور   - ٤٨
األبيض والقذائف السهمية، فإهنا، بينما توافق على أن الفوسفور األبيض ليس حمظوراً مبوجب القانون الدويل يف                
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 املسلحة اإلسرائيلية قد اتسمت باالستهتار على حنو منهجي يف تقرير اسـتخدامه يف              هذه املرحلة، ختلص إىل أن القوات     
وعالوة على ذلك فإن األطباء الذي عاجلوا مرضى مصابني جبروح ناجتة عن استخدام الفوسفور األبيض قد                . مناطق مبنية 

وتعتقد البعثة أن ينبغي النظـر      . بلة للعالج حتدثوا عن شدة احلروق النامجة عن هذه املادة بل وأحياناً عن طبيعتها غري القا             
أما فيما يتعلق باملقذوفات السهمية، فتالحظ البعثة أهنا سالح         . جبدّية يف حظر استخدام الفوسفور األبيض يف املناطق املبنية        

الئمـة  ولذلك فإن هذه املقـذوفات غـري م       . من أسلحة املناطق ليست له القدرة على التمييز بني األهداف بعد التفجري           
  .لالستعمال يف السياقات احلضرية يف احلاالت اليت يوجد فيها ما يدعو إىل االعتقاد باحتمال وجود مدنيني

ويف حني أن البعثة ليست يف وضع ميكِّنها من أن تعلن على حنو مؤكد أن القوات املسلحة اإلسرائيلية قد                  - ٤٩
ا مل تتلق تقارير من األطباء الفلسطينيني واألجانب        ، فإهن (DIME)استعملت ذخائر متفجرة معدنية خاملة كثيفة       

ممن عملوا يف غزة أثناء العمليات العسكرية تفيد بوجود نسبة مئوية مرتفعة من املرضى ذوي اإلصـابات الـيت                   
وأسلحة هذه الذخائر هي واألسلحة املزودة مبعادن ثقيلة غري حمظـورة مبوجـب             . تتمشى مع تأثري هذه الذخائر    

وأخرياً، تلقت البعثة ادعاءات مفادها أن . يل كما هو قائم حالياً، ولكنها تثري أوجه قلق صحية حمددةالقانون الدو
ومل تقم البعثة مبزيد من . القوات املسلحة اإلسرائيلية قد استخدمت يف غزة يورانيوم منّضب ويورانيوم غري منّضب

  .التحقيق يف هذه االدعاءات

: ت احلياة املدنية يف غـزة     اهلجمات اليت ُشّنت ضد أساسا      - ٩
تدمري البنية األساسية الصناعية، وإنتاج الغذاء، ومنشآت       

  املياه، ووحدات معاجلة الصرف الصحي، واملساكن

قامت البعثة بالتحقيق يف عدة حوادث تنطوي على تدمري بنية أساسية صناعية ووحدات إلنتاج األغذية ومنشآت   -٥٠
ففي بداية العمليات العسكرية، كان مطحن البدر ). الفصل الثالث عشر( ومساكن مياه ووحدات ملعاجلة الصرف الصحي

وقد ُضرب هذا املطحن بسلسلة من الضربات اجلويـة  . هو مطحن الدقيق الوحيد الذي كان ما يزال يعمل يف قطاع غزة           
البعثة إىل أن تدمري هذا املطحن      وختلص  .  بعد إصدار عدة حتذيرات زائفة يف األيام السابقة        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٩يف  

ذلك أن طبيعة الضربات، وخباصة االستهداف الدقيق لآلالت احلامسة األمهية، يوحي بأن القصد . مل يكن له مربر عسكري
وختلص البعثة، من الوقائع اليت حتققت منها، إىل أنه قـد حـدث انتـهاك               . املتوخى هو تعطيل القدرة اإلنتاجية للمصنع     

فهذا التدمري غري املشروع واملفرط الـذي ال تـربره          . ية جنيف الرابعة فيما يتعلق بارتكاب اخلروق اخلطرية       ألحكام اتفاق 
وختلص البعثة أيضاً إىل أن تدمري هذا املطحن قد ُنفِّذ بغية حرمان السكان املدنيني . ضرورة عسكرية هو مبثابة جرمية حرب

وفضالً عن ذلك، يشكل اهلجوم     .  العريف وميكن أن يشكل جرمية حرب      من قوهتم، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدويل       
  .على مطحن الدقيق هذا انتهاكاً للحق يف احلصول على ما يكفي من الغذاء وأسباب العيش

وأفادت التقارير أن مزارع دواجن السيد سامح السوافريي يف حي الزيتون جنويب مدينة غزة كانت تورد أكثـر      -٥١
وقد قامت البلدوزرات املدرعة التابعة للقوات املسلحة اإلسـرائيلية         . ة من احتياجات سوق البيض يف غزة       يف املائ  ١٠من  

 دجاجـة،   ٣١ ٠٠٠بتسوية حظائر الدجاج باألرض على حنو منهجي فقتلت بذلك مجيع الدجاج بداخلـها وقـدرها                
 كان فعالً متعمداً من أفعال التدمري املفرط الذي ال  وختلص البعثة إىل أن ذلك    . ودّمرت املعمل واملواد الالزمة ملزاولة العمل     

  .تربره أي ضرورة عسكرية وختلص بشأنه إىل نفس االستنتاجات القانونية اليت خلصت إليها يف حالة تدمري مطحن الدقيق
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التابعة وقامت القوات املسلحة اإلسرائيلية أيضاً بتوجيه ضربة إىل جدار إحدى برك الصرف الصحي غري املعالَج                  -٥٢
 متر مكعب من الصرف الصحي غري املعـالَج  ٢٠٠ ٠٠٠ملصنع معاجلة املياه املستعملة بغزة، مما تسبب يف تدفق أكثر من   

وكان جممع آبار   . وتوحي مالبسات توجيه هذه الضربة بأهنا ارُتِكبت عمداً وبسبق اإلصرار         . يف األراضي الزراعية اجملاورة   
اه وآالت للضخ ومولد كهرباء ومستودع وقود ووحدة مستودع كلورة ومبان ومعدات            منر يف جباليا يتألف من بئري مي      

وقد ُدمِّرت هذه األشياء مجيعاً بفعل الضربات اجلوية املتعددة يف اليوم األول مـن اهلجـوم اجلـوي          . ذات صلة بالنشاط  
ومل . ب هبجمات عديدة على سبيل اخلطأوترى البعثة أن من غري احملتمل أن يكون هدفاً حبجم آبار منر قد ُضرِ     . اإلسرائيلي

تعثر البعثة على أي أسباب توحي بوجود أي ميزة عسكرية ميكن كسبها عن طريق ضرب اآلبار وقد الحظـت عـدم                     
وإذ تعترب البعثة احلق يف . وجود إشارة إىل أن اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد استخدمت اآلبار ألي غرض من األغراض             

الشرب جزءاً من احلق يف احلصول على غذاء كاف فإهنا ختلص هنا إىل نفس االستنتاجات القانونيـة                 احلصول على مياه    
  .املتوصَّل إليها يف حالة مطحن دقيق البدر

وشاهدت البعثة، أثناء زيارتيها لقطاع غزة، مدى تدمري املباين السكنية الذي تسببت فيه اهلجمات اجلوية   - ٥٣
فعية واهلجمات الصاروخية وعمل البلدوزرات والشحنات التفجريية املـستخدمة         والقصف بقذائف اهلاون واملد   

ويف بعض احلاالت، خضعت أحياء سكنية للقصف بالقنابل من اجلو وللقصف املكثف بالقذائف يف سياق               . للهدم
بأن تدمري املساكن ويف حاالت أخرى، توحي احلقائق اليت مجعتها البعثة إحياء قوياً . تقدم القوات الربية اإلسرائيلية

قد مت القيام به يف غياب أي صلة له مبواجهات املعارك مع مجاعات مسلحة فلسطينية أو دون أن تكون له أي صلة 
وبتجميع النتائج املستخلَصة من جهود حتري احلقائق الذي قامت به . بأي إسهام فعال آخر يف األعمال العسكرية

التابع ملعهد ‘ برنامج تطبيق السواتل التشغيلي‘الصطناعية امللتقطة عن طريق البعثة على أرض الواقع وصور التوابع ا
األمم املتحدة للتدريب والبحث والشهادات املنشورة للجنود اإلسرائيليني، ختلص البعثة إىل أنه باإلضافة إىل التدمري 

 املسلحة اإلسرائيلية، باشـرت     الواسع النطاق للمساكن ملا يسمى بدواعي الضرورة العملياتية أثناء تقدم القوات          
هذه القوات موجة أخرى من التدمري املنهجي للمباين املدنية أثناء الثالثة أيام األخرية من وجودها يف غزة، وهي                  

ويشكل سلوك القوات املسلحة اإلسرائيلية يف هذا الصدد انتهاكاً كما أنه مبثابة خطـر              . تعلم انسحاهبا الوشيك  
للممتلكات، الذي ال تربره الضرورة العسكرية واملضطلع به على حنو غري ... واسع النطاق التدمري ال"خطري قوامه 

  .وانتهكت القوات املسلحة اإلسرائيلية كذلك حق األسر املعنية يف العيش يف سكن الئق". مشروع ومفرط

 الغذاء واإلمداد باملياه، إن اهلجمات اليت ُشّنت على املنشآت الصناعية وعلى البنية األساسية يف جمال إنتاج  - ٥٤
وهي اهلجمات اليت حققت فيها البعثة، تشكل جزءاً من منط أوسع نطاقاً للتدمري، مشل تدمري مصنع تعبئة اإلمسنت     

ومصانع أبو عيده لإلمسنت املسلح، ومزارع دجاج أخرى، ومصانع األغذية ) مصنع عطا أبو جّده(الوحيد يف غزة 
وتشري الوقائع اليت حتققت منها البعثة إىل أنه كانت توجد سياسة متعمَّـدة             . لوادّيةواملشروبات التابعة جملموعة ا   

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

   استخدم املدنيني الفلسطينيني كدروع بشرية- ١٠

 املسلحة اإلسرائيلية رجاالً مدنيني فلسطينيني حتـت        حققت البعثة يف أربعة حوادث أجربت فيها القوات         - ٥٥
وكان هـؤالء   ). الفصل الرابع عشر  (هتديد السالح باالشتراك يف عمليات حبث ملنازل أثناء العمليات العسكرية           

ويف أحـد   . الرجال عند إجبارهم على دخول املنازل قبل اجلنود اإلسرائيليني معصويب األعني ومصفّدي األيدي            
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عنية، قام اجلنود اإلسرائيليون بإجبار رجل على حنو متكرر بدخول مرتل كان خيتبئ فيـه مقـاتلون                 احلوادث امل 
وتؤكد الشهادات املنشورة جلنود إسرائيليني اشتركوا يف العمليات العسكرية مواصلة هذه املمارسة،            . فلسطينيون

ة إىل القوات املسلحة بوضع حد هلا وعلـى     على الرغم من األوامر الواضحة الصادرة عن احملكمة العليا اإلسرائيلي         
. الرغم من الضمانات العامة املتكررة الصادرة عن القوات املسلحة واليت مفادها أن هذه املمارسة قـد أوقِفـت                 

وختلص البعثة إىل أن هذه املمارسة هي مبثابة استخدام للمدنيني الفلسطينيني كدروع بشرية ولذلك فإهنا حمّرمـة                 
وتعرِّض هذه املمارسة حق املدنيني يف احلياة للخطر بطريقة تعسفية وغري مشروعة . إلنساين الدويلمبوجب القانون ا

وقد . واستخدام األشخاص كدروع بشرية يشكل أيضاً جرمية حرب       . كما أهنا تشكل معاملة قاسية وال إنسانية      
 بالقتل أو اإلصابة بغية انتـزاع       اسُتجوِب الرجال الفلسطينيون الذين اسُتخِدموا كدروع بشرية يف ظل التهديد         

  .ويشكل ذلك انتهاكاً آخر للقانون اإلنساين الدويل. معلومات حول محاس واملقاتلني الفلسطينيني واألنفاق

الغزّيون احملتَجـزون أثنـاء العمليـات       :  احلرمان من احلرية   - ١١
ديسمرب / كانون األول  ٢٧العسكرية اإلسرائيلية املمتدة من     

  ٢٠٠٩يناير /ون الثاين كان١٨ إىل ٢٠٠٨

أثناء العمليات العسكرية، قامت القوات املسلحة اإلسرائيلية باعتقال أعداد كبرية من املدنيني واحتجزهتم    - ٥٦
يف منازل وأماكن مفتوحة يف غزة وقامت أيضاً، يف حالة كثري من الرجال الفلسطينيني، باقتيادهم إىل منـشآت                  

يت حققت فيها البعثة، تشري املعلومات اجملّمعة إىل أنه مل يكن أي من هـؤالء               ويف احلاالت ال  . اعتقال يف إسرائيل  
ويرتكز الفصل اخلامس عشر من التقريـر علـى        . املدنيني مسلحاً أو يشكل أي هتديد ظاهر للجنود اإلسرائيليني        

ملواد أخرى ذات صلة املقابالت اليت أجرهتا البعثة مع رجال فلسطينيني احُتجِزوا كما يرتكز على استعراض البعثة      
  .باملوضوع، مبا يف ذلك مقابالت أُجريت مع األقارب وأقوال صادرة عن ضحايا آخرين قُدِّمت إليها

وختلص البعثة، من احلقائق اجملّمعة، إىل أن انتهاكات عديدة للقانون اإلنساين الدويل ولقـانون حقـوق              - ٥٧
فقد احُتجِز أشخاص مدنيون، من بينهم نساء وأطفال، يف . اإلنسان قد ارُتِكبت يف سياق عمليات االحتجاز هذه

أوضاع مزرية، ُحرِموا فيها من الطعام واملياه واستخدام املرافق الصحية وتعرضوا فيها للعوامل اجلوية يف كانون                
وكان الرجال معصويب األعني ومصفّدي األيدي وأُجبِروا مراراً علـى نـزع            . يناير دون وجود أي مأوى    /الثاين
  .بسهم، وأحياناً على التعري، يف مراحل خمتلفة من احتجازهممال

ويف منطقة العطاطرة يف مشال غريب غزة، حفرت القوات اإلسرائيلية ُحفراً رملية احُتجِز فيها رجال ونساء   - ٥٨
وكانت مواقع الدبابات واملدفعية اإلسرائيلية موجودة داخل هذه احلفر الرمليـة وحوهلـا             . وأطفال فلسطينيون 

  .وكانت ُتطلق نرياهنا وهي جبانب احملتجزين

واقتيد الرجال الفلسطينيون إىل مرافق اعتقال يف إسرائيل حيث خـضعوا ألوضـاع اعتقـال مزريـة،                   - ٥٩
وقد اتُّهِم بعضهم بـأهنم     . واستجواب قاس وعمليات ضرب وأشكال أخرى من إساءة املعاملة البدنية والذهنية          

ك الذين أجرت معهم البعثة مقابالت قد أُطلق سراحهم بعد وقـف النظـر يف        وكان أولئ . مقاتلون غري شرعيني  
  .الدعاوى املرفوعة ضدهم
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وباإلضافة إىل احلرمان التعسفي من احلرية وانتهاك احلقوق املتعلقة باتباع األصول القانونيـة الواجبـة                 - ٦٠
ى خيط مشترك للتفاعل بـني اجلنـود        التطبيق، فإن حاالت بعض املدنيني الفلسطينيني املعتقلني تسلط الضوء عل         

اإلسرائيليني واملدنيني الفلسطينيني ظهر أيضاً بشكل جلي يف كثري من احلاالت اليت نوقشت يف أماكن أخرى من                 
إساءة املعاملة بصورة مستمرة ومنهجية، واالعتداءات على الكرامة الشخصية، واملعاملة املذلة واملهينة : هذا التقرير

وختلص البعثة إىل أن هـذه      . املبادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل ولقانون حقوق اإلنسان       اليت تتناقض مع    
وتشكل هذه . املعاملة ُتعّد توقيعاً لعقوبة مجاعية على هؤالء املدنيني وهي مبثابة تدابري لترهيبهم وإيقاع الرعب هبم

  .األفعال خروقاً خطرية التفاقيات جنيف وتشكل جرمية حرب

  هداف واستراتيجية العمليات العسكرية اليت قامت هبا إسرائيل يف غزة أ- ١٢

استعرضت البعثة املعلومات املتاحة بشأن ختطيط العمليات العسكرية اإلسرائيلية، وبشأن التكنولوجيـا              - ٦١
اإلنـساين  العسكرية املتقدمة املتاحة للقوات املسلحة اإلسرائيلية وبشأن تدريب هذه القوات فيما يتصل بالقانون            

ووفقاً للمعلومات احلكومية الرمسية، يوجد لدى القوات املسلحة اإلسرائيلية نظام ). الفصل السادس عشر  (الدويل  
مفصل بشأن تقدمي املشورة القانونية والتدريب يسعى إىل ضمان املعرفة بااللتزامات القانونية ذات الـصلة وإىل                

ومتتلك القوات املسلحة اإلسرائيلية معدات .  هلذه االلتزامات يف امليدانتقدمي الدعم إىل القادة فيما يتصل باالمتثال
متقدمة جداً كما أهنا أحد من يتصدر سوق إنتاج بعض أكثر منتجات التكنولوجيا العسكرية املتاحة تقدماً، مبا يف 

ة باستخدام جمموعة   وتوجد لديها قدرة كبرية جداً على توجيه الضربات الدقيق        . ذلك الطائرات املوجهة بال طيار    
وإذا أُخذت يف احلسبان القدرة علـى       . متنوعة من األساليب، مبا يف ذلك إطالق املقذوفات املعنية من اجلو والرب           

التخطيط ووسائل تنفيذ اخلطط بأكثر أشكال التكنولوجيا املتاحة تطوراً والبيانات الصادرة عن املؤسسة العسكرية 
 أخطاء تقريباً، ترى البعثة أن األحداث وأمناط األحدث اليت ُبحثت يف هذا التقرير اإلسرائيلية ومفادها أنه مل حتدث

  .قد جاءت نتيجة ختطيط متعّمد وقرارات متخذة على مستوى السياسات

كان وتتسق التكتيكات اليت استخدمتها القوات املسلحة اإلسرائيلية يف هجوم غزة مع ممارسات سابقة،                - ٦٢
والذي ينطوي على " الداهية"فقد ظهر حينئذ مفهوم ُيعرف باسم نظرية . ٢٠٠٦أحدثها أثناء حرب لبنان يف عام 

استخدام قوة غري متناسبة ويتسبب يف إحداث ضرر ودمار كبريين للممتلكات واهلياكل األساسية املدنية، واملعاناة 
راض للحقائق على أرض الواقع إىل أهنا شهدت بنفسها أن ما           وختلص البعثة، باالستناد إىل استع    . للسكان املدنيني 

  .كان يوصف بأنه أفضل استراتيجية يبدو أنه قد طُبِّق تطبيقاً دقيقاً

" البنية األساسية الداعمة  "ويف سياق صياغة األهداف العسكرية اإلسرائيلية فيما يتعلق بعمليات غزة، فإن مفهوم               -٦٣
وتـشري  .  بالنظر إىل أنه يبدو أن ُيحوِّل املدنيني واألعيان املدنية إىل أهداف مشروعة حلماس يبعث على القلق بوجه خاص     

البيانات الصادرة عن القادة السياسيني والعسكريني اإلسرائيليني قبل العمليات العسكرية يف غزة وأثناءها إىل أن التـصور                 
دمري غري املتناسب وإىل إحداث أقصى قـدر مـن          العسكري اإلسرائيلي ملا هو ضروري يف احلرب مع محاس ينظر إىل الت           

  .اخللل يف حياة كثري من الناس على أنه وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف ليست عسكرية فقط بل سياسية أيضاً

كذلك فإن البيانات الصادرة عن القادة اإلسرائيليني ومفادها أن تدمري األهداف املدنية يكون مربراً كرد              - ٦٤
تشري إىل إمكانية اللجوء إىل األعمـال       ")  مرتل مقابل كل صاروخ ُيطلق     ١٠٠دمِّروا  ("خ  فعل هلجمات الصواري  



A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) 
Page 15 

ومن رأي البعثة أن األعمال االنتقامية ضد املدنيني يف سياق األعمال العدائية املسلحة تتعـارض مـع             . االنتقامية
  .القانون اإلنساين الدويل

اصة  التأثري الواقع على شعب غزة وحقوق اإلنسان اخل        - ١٣
  به بسبب العمليات العسكرية واحلصار املفروض

حبثت البعثة التأثري املشترك الذي أحلقته العمليات العسكرية واحلصار املفروض بسكان غزة وبتمـتعهم حبقـوق           -٦٥
شديداً فعندما بدأ اهلجوم اإلسرائيلي كان االقتصاد وفرص العمل وأسباب العيش األسرية قد تأثرت بالفعل تأثراً                . اإلنسان

وكان لنقص اإلمداد بالوقود ألغراض توليد الكهرباء تأثري سليب على النشاط الصناعي وعلى عمل              . من احلصار املفروض  
كما أن فرض قيود االسترياد واحلظر املفروض علـى   . املستشفيات وتوريد املياه إىل املنازل وعلى معاجلة الصرف الصحي        

وكانت مستويات البطالة والنسبة املئويـة      . طاع الصناعي وعلى اإلنتاج الزراعي    مجيع الصادرات من غزة قد أثرا على الق       
  .للسكان الذين يعيشون يف حالة فقر أو فقر بالغ آخذتني يف االرتفاع

فبالنظر إىل  . ويف ظل هذا الوضع احلرج، دّمرت العمليات العسكرية جزءاً كبرياً من اهلياكل األساسية االقتصادية               -٦٦
هداف مصانع كثرية وتدمريها أو إحلاق الضرر هبا، حدثت زيادة أخرى على حنو مأساوي يف الفقر والبطالة                 أنه جرى است  

وباملثل، عاىن القطاع الزراعي من تدمري األراضي الزراعية وآبار املياه ومراكـب الـصيد أثنـاء                . وانعدام األمن الغذائي  
  .ة بناء اهلياكل األساسية االقتصادية اليت ُدمِّرتكما أن استمرار احلصار يعرقل إعاد. العمليات العسكرية

ومن املتوقع أن يؤدي جتريف األراضي الزراعية وتدمري الصَّْوبات الزراعية إىل زيادة تفاقم انعدام األمن الغـذائي                   -٦٧
زداد االعتماد على وي. على الرغم من زيادة كميات املواد الغذائية املسموح بدخوهلا إىل غزة منذ بداية العمليات العسكرية           

كما أن مستويات التقزُّم وتأخر النمو والنحافة لدى األطفال وانتشار فقر الـدم لـدى األطفـال                 . املساعدات الغذائية 
وأدت املشاق النامجة عن التدمري الواسـع النطـاق         . واحلوامل كانت تدعو إىل القلق حىت قبل بداية العمليات العسكرية         

 مرتالً بأضرار ١١ ١١٢ مرتالً تدمرياً كامالً وعن إصابة ٣ ٣٥٤م املتحدة اإلمنائي عن تدمري حتدث برنامج األم(للمساكن 
كما أن تدمري البنية األساسية املتعلقـة       . وما جنم عن ذلك من تشرُّد إمنا يؤثر بصورة خاصة على األطفال والنساء            ) جزئية

ى مصنع معاجلة املياه، على النحو املـشروع يف الفـصل           مثل تدمري آبار منر واهلجوم عل     (بتوريد املياه والصرف الصحي     
 يف املائة من املياه املوردة يف غزة ال تفي مبعـايري    ٨٠وكانت نسبة   . قد أدى إىل تفاقم الوضع القائم من قبل       ) الثالث عشر 

املعاجلة أو املعالَجـة    كما أن صرف املياه املستعملة غري       . منظمة الصحة العاملية ملياه الشرب، حىت قبل العمليات العسكرية        
  .جزئياً يف البحر يشكل خطراً صحياً آخر ازداد تفاقماً بفعل العمليات العسكرية

. وأدت العمليات العسكرية واخلسائر الناجتة عنها إىل تعرض القطاع الصحي يف غزة احملاَصرة لعبء إضايف مرهق   -٦٨
ومل ميكن إعطاء املرضى ذوي احلاالت الصحية املزمنة        . فواستهدفت اهلجمات اإلسرائيلية املستشفيات وسيارات اإلسعا     

وكثرياً ما كان جيري بسرعة . األولوية يف املستشفيات اليت واجهت تدفقاً كبرياً من املرضى ذوي اإلصابات املهدِّدة حلياهتم
جـل املترتـب علـى      وما زال أحد دواعي القلق يتمثل يف التأثري الصحي الطويل األ          . صرف املرضى بغية إخالء األسّرة    

ويف حني أنه مـا زال  . نيعمليات الصرف املبكرة هذه، واملترتب كذلك على األسلحة اليت حتتوي على مواد مثل التنغست            
من غري املعروف العدد الدقيق لألشخاص الذين سيعانون عجزاً دائماً، تفهم البعثة أن كثرياً من األشخاص الذين حـدثت    
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أثناء الرتاع ما زالوا يواجهون خطر العجز الدائم بسبب املضاعفات وعدم كفاية كل من              هلم جروح ناجتة عن اإلصابات      
  .املتابعة وإعادة التأهيل البدين

وقد حققت البعثة يف . وال بد أن يزداد أيضاً عدد األشخاص الذين يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية  - ٦٩
وقدم أطباء الربنامج اجملتمعي للصحة . ل عملية قتل ذويهمعدد من األحداث اليت شهد فيها أشخاص بالغون وأطفا

النفسية يف غزة معلومات إىل البعثة عن االضطرابات البدنية النفسية، وعن حالة انتشار واسعة للشعور باالضطراب 
وأبلغوا البعثة بأن هذه احلاالت ُيحتمـل أن تـؤدي          . لدى السكان وعن اإلحساس باخلدر نتيجة لشدة الفقدان       

 يف املائة من األطفال يف قطاع غزة        ٢٠كما أبلغوا البعثة بأن     . ورها إىل زيادة االستعداد لتبّني العنف والتطرف      بد
  .يعانون اضطرابات نفسية الحقة لإلصابات

ومما ُيضاعف من الصعوبات النفسية للتعلُّم لدى األطفال التأثري الذي أحلقه احلصار والعمليات العسكرية   - ٧٠
 مدرسة ودار حضانة يف ظل وضع تعين فيه القيود املفروضة علـى             ٢٨٠فقد ُدمر حنو    . ساسية التعليمية بالبنية األ 

  .استرياد مواد البناء أن كثرياً من املباين املدرسية كانت من قبل بالفعل يف حاجة شديدة إىل اإلصالح

فحاالت . لنساء من العمليات العسكرية   وقد ُوجِّه انتباه البعثة أيضاً إىل الطريقة اخلاصة اليت تأثرت هبا ا             - ٧١
النساء الاليت أجرت معهن البعثة مقابالت يف غزة توضح بشكل مأساوي املعاناة النامجة عن اإلحساس بالعجز عن 

وكثرياً ما ُتجرب مسؤولية املرأة عن األسرة املعيشية وعن األطفـال           . توفري ما حيتاج إليه األطفال من رعاية وأمن       
وقد ازداد عدد النساء الالئي . اء معاناهتن مما يؤدي إىل أن تبقى القضايا اليت يواجهنها دون تناولالنساء على إخف

وأدت العمليـات   . يشكلن العائل الوحيد، ولكن فرص العمالة املتاحة هلن ما زالت أدىن من فرص الرجال بكثري              
  .وبني األرامل وأسر أزواجهنالعسكرية وزيادة الفقر إىل تزايد احتماالت حدوث منازعات يف األسرة 

وتسلِّم البعثة بأن توريد السلع اإلنسانية، وخباصة املواد الغذائية، اليت تسمح إسرائيل مبرورها إىل غزة قـد ازداد                    -٧٢
بيد أن مستوى السلع املسموح بدخوهلا إىل غزة قبل العمليات العسكرية كان غري كاٍف              . مؤقتاً أثناء العمليات العسكرية   

وتعتقـد  .  احتياجات السكان حىت قبل بدء أعمال القتال، كما أنه تناقص مرة أخرى منذ هناية العمليات العسكرية                لتلبية
البعثة، باالستناد إىل الوقائع اليت حتققت منها، أن إسرائيل قد انتهكت التزامها بالسماح بأن متر حبرية مجيع شحنات املواد                   

وختلص البعثة أيضاً إىل أن إسرائيل قد       ).  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٢٣املادة  (البس  الطبية ومواد املستشفيات واألغذية وامل    
انتهكت التزاماهتا احملدَّدة اليت تقع عليها بوصفها سلطة االحتالل واملنصوص عليها بوضوح يف اتفاقية جنيف الرابعة، مثل                 

يات واملوافقة على خمططات اإلغاثة إذا كانت       واجب احملافظة على املنشآت واخلدمات الطبية ومنشآت وخدمات املستشف        
  .األراضي احملتلة ال تتمتع بإمدادات جيدة

وختلص البعثة أيضاً إىل أن قيام القوات املسلحة اإلسرائيلية بتدمري املنازل السكنية اخلاصة وآبار امليـاه                  - ٧٣
تمثل يف حرمان سكان قطاع غزة      وصهاريج املياه واألراضي الزراعية والصَّْوبات كان ينطوي على غرض حمدد ي          

وعالوة على ذلك، تبيَّن للبعثة حدوث انتهاكات ألحكام حقوق اإلنسان احملـددة املتعلقـة حبمايـة               . من قوهتم 
  .األطفال، وخصوصاً األطفال ضحايا الرتاع املسلح، والنساء واملعوَّقني
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جانـب القـوات املـسلحة اإلسـرائيلية        واألوضاع احلياتية يف غزة، النامجة عن األعمال املتعمَّدة من            - ٧٤
 فيما يتعلق بقطاع غزة قبل      -  كما عرضها ممثلوها املأذون هلم والشرعيون        - والسياسات املُعلنة حلكومة إسرائيل     

العملية العسكرية وأثناءها وبعدها، تشري على حنو تراكمي إىل نية توقيع العقوبة اجلماعية على سكان قطاع غزة                 
  .للقانون اإلنساين الدويلمما يشكل انتهاكاً 

وأخرياً، نظرت البعثة فيما إذا كانت سلسلة األفعال اليت حترم الفلسطينيني يف قطاع غزة مـن أسـباب                    - ٧٥
عيشهم ومن فرص العمل والسكن واملياه، واليت حترمهم من حرية التنقل ومن حقهم يف مغـادرة بلـدهم هـم                    

اكم القانونية وُسبل االنتصاف الفعالة ميكن أن تكون مبثابة اضطهاد، ودخوله، واليت حتد من إمكانية جلوئهم إىل احمل
ومن رأي البعثة، باالستناد إىل احلقائق املتاحة هلا، أن بعض أفعال حكومة إسرائيل قد              . أي جرمية ضد اإلنسانية   

  .ُتربر قيام حمكمة خمتصة بتقرير أن جرائم ضد اإلنسانية قد ارُتكبت

  ندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط استمرار احتجاز اجل- ١٤

تالحظ البعثة استمرار احتجاز جلعاد شاليط، وهو فرد من أفراد القوات املسلحة اإلسـرائيلية، أََسـرته       - ٧٦
وأمرت احلكومة اإلسرائيلية، كرد فعل على أسره، بشن عـدد مـن            . ٢٠٠٦جمموعة مسلحة فلسطينية يف عام      

وعلى مكاتب السلطة الفلسطينية فضالً عن إلقاء القبض على مثانية          اهلجمات على البنية األساسية يف قطاع غزة        
واستمعت البعثة إىل شـهادات تفيـد أن        .  عضواً باجمللس التشريعي الفلسطيين    ٢٦وزراء باحلكومة الفلسطينية و   

 /لثاين كانون ا  -  ٢٠٠٨ديسمرب  /اجلنود اإلسرائيليني قاموا، أثناء العمليات العسكرية اليت وقعت يف كانون األول          
وقد مثُل أمام البعثـة يف جلـسة     . ، باستجواب فلسطينيني أسرى حول أماكن وجود جلعاد شاليط        ٢٠٠٩يناير  

  .  ُنعام شاليط، والد جلعاد شاليط٢٠٠٩يوليه / متوز٦االستماع العلنية اليت ُعقدت يف جنيف يف 

سلحة اإلسرائيلية أُسر أثناء عملية     ومن رأي البعثة أن جلعاد شاليط، بوصفه جندياً ينتمي إىل القوات امل             - ٧٧
وهو . توغل من جانب العدو يف إسرائيل، ُيليب متطلبات الوضع اخلاص بأسرى احلرب مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة

بصفته هذه، ينبغي محايته ومعاملته معاملة إنسانية والسماح له باالتصال اخلارجي على النحو املناسب وفقاً لتلك         
كما ينبغي أن ُتقدَّم إىل أسرته دون       . غي السماح للجنة الدولية للصليب األمحر بزيارته دون تأخري        وينب. االتفاقية

  .تأخري معلومات عن حالته

وتشعر البعثة بالقلق إزاء التصرحيات الصادرة عن مسؤولني إسرائيليني شىت أوضحوا عزمهم على اإلبقاء                - ٧٨
 ومن رأي البعثة أن ذلك يشكل عقوبة مجاعية للسكان املدنيني .على احلصار إىل حني إطالق صراح جلعاد شاليط

  .يف قطاع غزة

 العنف الداخلي واستهداف التابعني لفتح من جانـب         - ١٥
  قوات األمن اخلاضعة لسيطرة سلطات غزة

. حصلت البعثة على معلومات عن عنف ارتكبته قوات األمن التابعة لسلطات غزة ضد معارضني سياسيني  - ٧٩
 ٢٧ل هذا العنف على قتل عدد من سكان غزة يف الفترة ما بني بداية العمليات العسكرية اإلسرائيلية و                 وقد اشتم 

 ٢٨وكان يوجد بني هؤالء بعض احملتجزين الذين كانوا حمبوسني يف منشأة احتجـاز الـسراية يف                 . فرباير/شباط
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ومل يكن مجيع من قُتلوا عقب اهلروب . يديسمرب والذين الذوا بالفرار عقب اهلجوم اجلوي اإلسرائيل/كانون األول
إذ كان بعـض    . من االحتجاز من التابعني لفتح، احملتجزين ألسباب سياسية، أو من املتهمني بالتعاون مع العدو             

وأُبلغت البعثة بأن حركة . اهلاربني ُمدانني جبرائم شىت، مثل االجتار باملخدرات أو القتل، وحمكوماً عليهم باإلعدام      
عضاء فتح قد قُيِّدت أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة وأن كثرياً منهم ُوضعوا قيد اإلقامـة                 كثري من أ  

ووفقاً لسلطات غزة، فإن عمليات إلقاء القبض مل تتم إال بعد العمليات العسكرية اإلسرائيلية وفيما يتصل . اجلربية
  .فقط باألفعال اجلنائية وباستعادة النظام العام

مجعت البعثة معلومات مباشرة عن مخس حاالت ألشخاص تابعني لفتح قام أفراد قوات األمن أو أفراد                و  - ٨٠
ويف معظم احلـاالت، أفـادت      . مجاعات مسلحة يف غزة باعتقاهلم أو قتلهم أو إخضاعهم إلساءة املعاملة البدنية           

ا بارتكاب جرائم تتصل حبوادث ُمحددة بل التقارير أن من اخُتطفوا من منازهلم أو اعُتقلوا بطريقة أخرى مل ُيتهمو
وعند توجيه االهتامات، كانت هذه االهتامات ترتبط دائمـاً بأنـشطة           . اسُتهدفوا فقط بسبب انتمائهم السياسي    

وتوجد أوجه متاثل قوية بني شهادات الشهود والتقارير املقدمة من منظمات دولية وحمليـة              . سياسية مشتبه فيها  
نسان، وهي تشري إىل أن هذه االعتداءات قد ُنفِّذت عشوائياً ولكنها شكلت جزءاً من منط تعمل يف جمال حقوق اإل

وختلص البعثة إىل أن هذه اإلجـراءات تـشكل         . من العنف املنظم املوجه مباشرة ضد التابعني لفتح وأنصار فتح         
  .ع القانون األساسي الفلسطيينانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وال تتفق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو م

  الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية: األرض الفلسطينية احملتلة

نظرت البعثة يف التطورات احلادثة يف غزة والضفة الغربية باعتبارها مترابطة على حنو وثيق، وحلَّلت هذه                 - ٨١
  . داخلة ضمن واليتها ولإلبالغ عنهاالتطورات يف كلتا املنطقتني للتوصل إىل فهم مستنري للقضايا ال

ونتيجة لعدم تعاون إسرائيل مع البعثة، مل تتمكن البعثة من زيارة الضفة الغربية للتحقيق يف االنتهاكات                  - ٨٢
بيد أن البعثة قد تلقت كثرياً من التقارير الشفوية واخلطية ومواد أخرى ذات صلة              . املُدعاة للقانون الدويل هناك   

وباإلضافة إىل ذلك، التقت    . سات فلسطينية وإسرائيلية ودولية تعمل يف جمال حقوق اإلنسان        من منظمات ومؤس  
واستمعت إىل خرباء . البعثة مبمثلني ملنظمات حقوق إنسان وأعضاء يف السلطة التشريعية الفلسطينية وقادة جمتمعيني

د، واستعرضت أشـرطة فيـديو      وشهود وضحايا يف اجللسات العامة، وأجرت مقابالت مع أفراد متأثرين وشهو          
  .وصوراً فوتوغرافية

معاملة الفلسطينيني يف الضفة الغربية من جانب قوات األمن اإلسرائيلية،    -١
  مبا يف ذلك استخدام القوة املفرطة أو الفتاكة أثناء املظاهرات

من اإلسرائيلية  أبلغ شهود وخرباء شىت البعثة حبدوث ارتفاع حاد يف استخدام القوة من جانب قوات األ                - ٨٣
وقتلـت  ). الفصل العشرون (ضد الفلسطينيني يف الضفة الغربية منذ بداية العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة             

القوات اإلسرائيلية عدداً من احملتجني أثناء مظاهرات فلسطينية، من بينها مظاهرات ُنظِّمت دعماً لسكان غـزة                
وظل مستوى العنف املستخَدم يف الضفة الغربية أثناء العمليـة          . روحالواقعني حتت اهلجوم، وأُصيب العشرات جب     
  .العسكرية يف غزة مستمراً أيضاً بعد العملية
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ومما ُيقلق البعثة بوجه خاص االدعاءات القائلة باستعمال قوات األمن اإلسرائيلية لقوة فتاكة ال داعي هلا،                   - ٨٤
سلحة اإلسرائيلية على قواعد خمتلفة للتعامل مع االضطرابات الـيت          اخلاصة بالقوات امل  " لوائح فتح النار  "والنص يف   

وُيثري ذلك قلقـاً  . يكون فيها الفلسطينيون وحدهم حاضرين فيها وتلك اليت يكون فيها اإلسرائيليون حاضرين فيها            
خدام نريان قناصة يف وقد أبلغ شهود عيان أيضاً البعثة باست. خطرياً فيما يتعلق بالسياسات التمييزية جتاه الفلسطينيني    

وحتدث الشهود عن جو خمتلف اختالفاً بيِّناً شاهدوه يف املواجهات مع اجلنود وحرس             . سياق السيطرة على احلشود   
وأبلغ شهود عديدون البعثة بأن اإلحساس يف الضفة        . احلدود أثناء مظاهرات أُزيلت منها مجيع الضوابط واملوازنات       

  .يكون فيه أي شيء فيه ُمباحاً" افعل ما شئت"ة يف غزة، هو وجود جو قوامه الغربية، أثناء العملية العسكري

وال تقوم السلطات اإلسرائيلية إال بالقليل أو ال تقوم بأي شيء للتحقيق يف العنـف املُرتكـب ضـد                     - ٨٥
تهم، مما ُيسفر الفلسطينيني، مبا يف ذلك أعمال القتل، من جانب املستوطنني وأفراد قوات األمن أو ملقاضاهتم ومعاقب

وختلص البعثة إىل أن إسرائيل مل تِف بالتزاماهتا حبماية الفلسطينيني من العنف . عن وضع قوامه اإلفالت من العقاب
الذي يرتكبه األفراد اخلواص، وهي االلتزامات املقررة مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنـساين               

  .الدويل على السواء

  سطينيني يف سجون إسرائيلية احتجاز الفل- ٢

 فلسطيين من الرجال والنساء ٧٠٠ ٠٠٠ُيقدَّر أن إسرائيل قد قامت، منذ بداية االحتالل، باحتجاز قرابة   - ٨٦
فلسطيين " سجني سياسي  "٨ ١٠٠، قرابة   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١ووفقاً للتقديرات، كان يوجد، يف      . واألطفال

ومعظم هؤالء احملتجزين هم أفراد يقـوم باهتـامهم أو          .  طفالً ٣٩٠أة و  امر ٦٠حمتجزين يف إسرائيل، من بينهم      
بإدانتهم نظام من احملاكم العسكرية اإلسرائيلية يعمل فيما يتعلق بالفلسطينيني بالضفة الغربية ُتقيَّد يف ظله تقييداً                

زاً إدارياً كما ُيحتجز    وُيحتجز كثري منهم احتجا   . شديداً حقوق الفلسطينيني فيما يتعلق بإجراء حماكمات عادلة       
  .اإلسرائيلي" قانون املقاتلني غري الشرعيني"البعض مبوجب 

وركَّزت البعثة على عدة مسائل فيما يتصل باحملتجزين الفلسطينيني ترتبط يف رأيها بالعمليات العسكرية                - ٨٧
  .بط بسياق هذه العملياتيناير يف غزة أو ترت/ كانون الثاين- ديسمرب /اليت قامت هبا إسرائيل يف كانون األول

 عـن معاملـة     ٢٠٠٥وقد أسفرت التدابري القانونية املُتخذة منذ إعادة انتشار إسرائيل من غزة يف عام                - ٨٨
 قانون يغيِّر ضمانات احملاكمة العادلة وال ينطبق إال على ٢٠٠٦فقد صدر يف عام . احملتجزين الغزيني معاملة خمتلفة
 ٢٠٠٧وقد ُعلِّق يف عام . بيتهم الساحقة من غزة، وفقاً ملصادر احلكومة اإلسرائيليةاملشتبه فيهم الفلسطينيني وأغل   

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

كرية اإلسرائيلية يف غزة، كان عدد األطفال الذين حتتجزهم إسرائيل أعلى منـه يف        وأثناء العمليات العس    - ٨٩
أو أثناء  /وأفادت التقارير أن كثرياً من األطفال قد أُلقي القبض عليهم يف الشارع و            . ٢٠٠٨الفترة ذاهتا من عام     

ة النتهاء العمليات، وهو ما كان وظل عدد احملتجزين األطفال مرتفعاً يف األشهر التالي. مظاهرات يف الضفة الغربية
  .مصحوباً بتقارير تتحدث عن جتاوزات قامت هبا قوات األمن اإلسرائيلية
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 يف إلقاء القبض ٢٠٠٥وقد متثلت إحدى مسات ممارسات االحتجاز اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني منذ عام   - ٩٠
، ألقت إسرائيل القـبض علـى       ٢٠٠٥ عام   فقبل انتخابات اجمللس التشريعي الفلسطيين يف     . على املنتمني حلماس  

وعقب قيـام مجاعـات     . أشخاص عديدين كانوا مشاركني يف االنتخابات البلدية أو انتخابات اجمللس التشريعي          
، اعتقلت القـوات املـسلحة      ٢٠٠٦يونيه  / جلعاد شاليط يف حزيران    يمسلحة فلسطينية بأسر اجلندي اإلسرائيل    

. لس التشريعي ورؤساء البلديات والوزراء، ومعظمهم أعـضاء يف محـاس         شخصاً من أعضاء اجمل    ٦٥اإلسرائيلية  
وأُجريت عمليات اعتقال أخـرى     . واحُتجزوا مجيعاً عامني على األقل، يف ظل أوضاع غري مالئمة بصورة عامة           

 وكان احتجاز أعضاء اجمللس التشريعي يعـين أن اجمللـس مل  . لزعماء من محاس أثناء العمليات العسكرية يف غزة      
  .يتمكن من العمل ومن ممارسة مهامه التشريعية والرقابية على السلطة التنفيذية الفلسطينية

وختلص البعثة إىل أن هذه املمارسات قد أسفرت عن ارتكاب انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان الدويل وللقانون                  -٩١
 واحلق يف احلماية املتساوية مبوجب القـانون ويف         اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة حبظر االحتجاز التعسفي،         

وختلص البعثة أيـضاً إىل أن      . عدم التعرُّض للتمييز على أساس املعتقدات السياسية واحلماية اخلاصة اليت يتمتع هبا األطفال            
  .احتجاز أعضاء اجمللس التشريعي قد يكون مبثابة عقوبة مجاعية مبا يتعارض مع القانون اإلنساين الدويل

   القيود املفروضة على حرية التنقل يف الضفة الغربية- ٣

فالتنقل يقّيـده  . ظلت إسرائيل تقوم يف الضفة الغربية منذ فترة طويلة بفرض نظام من القيود على التنقل    - ٩٢
مزيج من العقبات املادية، مثل حواجز الطرق ونقاط التفتيش واجلدار الفاصل والتدابري اإلدارية، مثل بطاقـات                

وية والتصاريح وحتديد اإلقامة، والقوانني املتعلقة بإعادة مجع مشل اُألسر والسياسات املتعلقة باحلق يف الدخول               اهل
وُيرفض السماح للفلسطينيني بالوصول إىل املناطق املرتوع ملكيتها لبناء اجلدار          . من اخلارج وحق العودة لالجئني    

تخدامها كمستوطنات أو مناطق عازلة أو قواعد عسكرية أو مناطق الفاصل واهلياكل األساسية املتعلقة به، أو الس
" لإلسرائيليني فقـط  "وكثري من هذه الطرق هي      . للتدريب العسكري والطُرق اليت ُتبىن للربط بني هذه األماكن        

وخيضع عشرات اآلالف من الفلسطينيني اليوم حلظر على الـسفر تفرضـه            . وُمحرَّم استعماهلا على الفلسطينيني   
فعدد من الشهود واخلرباء الذين دعتهم البعثة لاللتقـاء هبـا يف عمـان              . رائيل مينعهم من السفر إىل اخلارج     إس

  .واملشاركة يف جلسات االستماع يف جنيف مل يستطيعوا مقابلة البعثة بسبب هذا احلظر على السفر

لغربية قد ُشّددت أثنـاء اهلجـوم       وتلقت البعثة تقارير تفيد بأن القيود املفروضة على التنقل يف الضفة ا             - ٩٣
وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ طوال     . على الضفة الغربية لعدة أيام    " إغالقاً"فقد فرضت إسرائيل    . اإلسرائيلي يف غزة  

وكان ُيطلق على معظم هذه . فترة العملية مزيد من نقاط التفتيش يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية
، أُعلن أن عدة مناطق من الضفة الغربية ٢٠٠٩يناير /ويف كانون الثاين". نقاط التفتيش الطيارة"ب النقاط ما يسمى 

  ".مناطق عسكرية مغلقة"بني اجلدار الفاصل واخلط األخضر هي 

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

وقامت إسرائيل، عقب العمليات يف غزة، بتعديل األنظمة اليت ُتحـدد         . استغالل املوارد لطبيعية يف الضفة الغربية     
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الغربية أو العكس، مما يزيد من      على التحرك إىل الضفة     " بطاقة هوية من غزة   "مدى قدرة األشخاص الذين لديهم      
  . اهلوة الفاصلة بني الشعب يف الضفة الغربية وغزة

وختطط وزارة اإلسكان والتخطيط اإلسرائيلية لبناء عدد إضايف من املنازل يف املـستوطنات يف الـضفة                  - ٩٥
 إذا مت حتقيق مجيع  مرتل من هذه املنازل ولذلك،١٥ ٠٠٠وقد ووفق فعالً على بناء .  مرتل٧٣ ٠٠٠الغربية قدره 

  .اخلُطط، سيتضاعف عدد املستوطنني يف األرض الفلسطينية احملتلة

وتعتقد البعثة أن القيود املفروضة على التنقل واحلركة اليت خيضع هلا الفلسطينيون يف الـضفة الغربيـة،                   - ٩٦
د هذه العمليـات هـي      بصورة عامة، وتشديد القيود أثناء العمليات العسكرية يف غزة وكذلك، إىل حد ما، بع             

وباإلضافة إىل ذلك، يساور البعثة القلق إلضفاء       . بصورة خاصة أمور غري متناسبة مع أي هدف عسكري منشود         
  . الطابع الرمسي على الفصل بني غزة والضفة الغربية ومن مثّ بني جزأين من األرض الفلسطينية احملتلة

ـ            - ٤ سلطة العنف الداخلي واستهداف أنصار محاس مـن جانـب ال
  الفلسطينية، والقيود املفروضة على حرية التعبري والتجّمع

وتلقت البعثة ادعاءات حبدوث انتهاكات تتصل بواليتها ارتكبتها الـسلطة الفلـسطينية يف الفتـرة املـشمولة                   -٩٧
ة، مبا يف ذلـك     من جانب األجهزة األمني   " املشَتَبه فيهم "وهذه تشمل انتهاكات تتصل مبعاملة التابعني حلماس        . بالتحقيق

وأفادت عدة منظمات تعمل يف جمال حقوق اإلنسان أن املمارسات . إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بصورة غري مشروعة 
اليت تستخدمها قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية هي مبثابة ممارسة للتعذيب واملعاملـة والعقوبـة                  

وقد حدث عدد من حاالت الوفاة يف االحتجاز ُيشتبه أن التعذيب وضروب إساءة املعاملـة             . نةالقاسية والالإنسانية واملهي  
  . هبذه املمارساتوقد جرى التحقيق يف الشكاوى املتعلقة. األخرى قد أسهمت فيها أو رمبا تسببت فيها

  ة األمـن الفلـسطينية    ووردت أيضاً ادعاءات تتعلق باستخدام القوة املفرطة وقمع املظاهرات من جانب أجهز             -٩٨
إذ ُيدَّعى أن أجهزة األمن التابعة .  وخاصة املظاهرات اليت ُنظِّمت دعماً لسكان غزة أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية       -

للسلطة الفلسطينية قد قامت يف هذه املناسبات بإلقاء القبض على كثري من األفراد ومنعت وسائط اإلعالم من تغطية هذه                   
تلقت البعثة أيضاً ادعاءات مفادها قيام أجهزة األمن الفلسطينية بارتكاب مضايقات ضد الصحفيني الـذين               و. األحداث

  . أعربوا عن آراء نقدية

وقد أدى تعطيل اجمللس التشريعي الفلسطيين عقب قيام إسرائيل بإلقاء القبض على العديد من أعـضائه                  - ٩٩
فقد أصدرت الـسلطة    . انية على الفرع التنفيذي للسلطة الفلسطينية     واحتجازهم إىل التقليص الفعلي للرقابة الربمل     

  .التنفيذية مراسيم وأنظمة متكِّنها من مواصلة عملياهتا اليومية

وتشمل االدعاءات األخرى اإلقفال التعسفي للهيئات اخلريية واجلمعيات واجلماعات اإلسالمية األخرى             - ١٠٠
ا، والقيام قسراً باستبدال أعضاء جمـالس إدارة املـدارس اإلسـالمية     أو إلغاء وعدم جتديد التراخيص الصادرة هل      

  .ومؤسسات أخرى، وفصل املدرسني املنتمني إىل محاس
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وما زالت السلطة الفلسطينية تسرِّح عدداً كبرياً من املوظفني العاملني يف هيئات مدنيـة وعـسكرية أو                   - ١٠١
عند تعيينهم،  " عدم احلصول على موافقة أمنية    "أو  " شروعةعدم والئهم للسلطة امل   "توقف صرف مرتباهتم بذريعة     

ويف الواقع، فإن هذا التدبري يستبعد أنـصار محـاس أو           . وهو ما أصبح شرطاً مسبقاً لالخنراط يف اخلدمة العامة        
  .األشخاص التابعني هلا من العمل يف القطاع احلكومي العام

ق مع التزامات السلطة الفلسطينية الناشئة عن اإلعالن العاملي         ومن رأي البعثة أن التدابري املذكورة ال تتف         - ١٠٢
  . حلقوق اإلنسان وعن امليثاق األساسي الفلسطيين

  إسرائيل

تأثري اهلجمات على جنويب إسرائيل بالصواريخ وقذائف اهلاون          - ١
  من جانب اجلماعات املسلحة الفلسطينية على املدنيني

 ٢٠٠١ صاروخ وقذيفة هاون على جنويب إسرائيل منذ عام          ٨ ٠٠٠نية حنو   أطلقت اجلماعات املسلحة الفلسطي     -١٠٣
كانت تقع ضمن مدى هـذه      ‘ كيبوتس نري آم  ُ‘ويف حني أن جمتمعات حملية مثل سديروت و       ). الفصل الرابع والعشرون  (

ة ممـا ضـّم إىل       كيلومتراً من حدود غز    ٤٠الصواريخ وقذائف اهلاون منذ البداية، فإن مدى الصواريخ قد ازداد إىل حنو             
  .مداها مدناً تقع بعيداً يف الشمال مثل أشدود وذلك أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة

، فإن الـصواريخ الـيت أطلقتـها        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨وفيما بني     - ١٠٤
سرائيل ومدنيني اثنني يف غـزة عنـدما سـقط          اجلماعات املسلحة الفلسطينية يف غزة قتلت ثالثة مدنيني داخل إ         

 شخص مـن    ١ ٠٠٠وأفادت التقارير أن أكثر من      . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٦صاروخ قبل احلدود يف     
 ٩١٨املدنيني داخل إسرائيل قد أُصيبوا بدنياً جبروح نتيجة للهجمات بالصواريخ وقذائف اهلاون، حدثت إصابات 

  .سكرية اإلسرائيلية يف غزةشخصاً منهم أثناء العمليات الع

وأحاطت البعثة علماً على حنو خاص باملستوى املرتفع للصدمة النفسية اليت عاناها السكان املدنيون داخل   - ١٠٥
 يف املائة من ٢٨,٤ أن ٢٠٠٧أكتوبر /فقد تبيَّن من البيانات اليت مجعتها منظمة إسرائيلية يف تشرين األول. إسرائيل

وأفادت التقارير . ملائة من األطفال يف سديروت قد عانوا اضطرابات نفسية الحقة لإلصابة يف ا٩٤- ٧٢البالغني و
 شخصاً قد عوجلوا من حاالت تتصل بالتوتر أثناء العمليات العسكرية يف غزة بينما كان عدد مـن                  ١ ٥٩٦أن  

  . شخص٥٠٠عوجلوا بعد ذلك أكثر من 

. ضرار باملنازل واملدارس والسيارات يف جنويب إسـرائيل    وقد أدت الصواريخ وقذائف اهلاون إىل إحلاق أ         - ١٠٦
وقد أثَّرت عمليات إطـالق الـصواريخ       . ، أصاب أحد الصواريخ كنيساً يف نيتيفوت      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥ويف  

وجاء ذلك نتيجـة لعمليـات      . وقذائف اهلاون على حق األطفال والبالغني املقيمني يف جنويب إسرائيل يف التعليم           
 وانقطاع الدراسة بفعل التحذيرات املوجَّهة واالنتقال إىل املالجئ وكذلك نتيجة لتضاؤل القدرة             إغالق املدارس 

  .على التعلُّم وهو ما ُيشاهد لدى األفراد الذين يعانون أعراض الصدمات النفسية
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للمجتمعـات  وكان لعمليات إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون تأثري ضار على احلياة االقتصادية واالجتماعيـة                -١٠٧
ففي بلدات مثل أشدود ويافان وبئر السبع اليت عانت هجمات بالصواريخ ألول مـرة أثنـاء العمليـات                  . احمللية املتأثرة 

العسكرية اإلسرائيلية يف غزة، حدث انقطاع قصري يف أنشطتها االقتصادية والثقافية جاء بفعل االنتقال املؤقـت لـبعض                  
ات األقرب من حدود غزة، اليت ظلت يف مرمى نريان الصواريخ وقذائف اهلـاون منـذ               وفيما يتعلق بالبلد  . املقيمني فيها 

  .، أدى التصعيد األخري إىل زيادة نزوح املقيمني فيها٢٠٠١عام 

وخلصت البعثة إىل أن الصواريخ، وبدرجة أقل قذائف اهلاون اليت تطلقها اجلماعات املسلحة الفلسطينية ال ميكن                  -١٠٨
وخلصت البعثة كذلك إىل    . هداف عسكرية حمددة وقد أُطلقت على مناطق يعيش فيها سكان مدنيون          توجيهها إلصابة أ  

أن هذه اهلجمات تشكل هجمات عشوائية ضد السكان املدنيني يف جنويب إسرائيل وأنه يف احلاالت اليت ال يوجد فيهـا                    
جمات تشكل هجوماً متعمداً علـى      هدف عسكري مقصود وُتطلق الصواريخ وقذائف اهلاون على سكان مدنيني فإن اهل           

وبالنظر إىل ما يبـدو     . وميكن أن تشكل هذه األفعال جرائم حرب وقد تكون مبثابة جرائم ضد اإلنسانية            . سكان مدنيني 
من عدم قدرة اجلماعات املسلحة الفلسطينية على توجيه الصواريخ وقذائف اهلاون إىل أهداف حمـددة وبـالنظر إىل أن                   

إال يف حدوث أضرار ضئيلة جداً باألصول العسكرية اإلسرائيلية، ختلص البعثة إىل أنه توجد أدلة ُيعتّد                اهلجمات مل تتسبب    
هبا تشري إىل أن أحد األغراض الرئيسية هلجمات الصواريخ وقذائف اهلاون هو نشر الرعـب لـدى الـسكان املـدنيني             

  .اإلسرائيليني، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدويل

حظ البعثة أن بعض اجلماعات املسلحة الفلسطينية ومن بينها محاس قد أعربت عالنية عن عزمها علـى                 وإذ تال   -١٠٩
استهداف املدنيني على سبيل االنتقام من إصابات املدنيني يف غزة نتيجة للعمليات العسكرية اإلسرائيلية، فإن من رأيها أن                  

  . املسلحة تتعارض مع القانون اإلنساين الدويلاألعمال االنتقامية ضد املدنيني أثناء األعمال العدائية

وتالحظ البعثة أن اإلصابات الضئيلة نسبياً اليت عاىن منها املدنيون داخل إسـرائيل ترجـع بقـدر كـبري إىل                      -١١٠
باين وهذا يشمل نظاماً لإلنذار املبكِّر وتوفري مالجئ عامة وعمليات حتصني املدارس وامل           . االحتياطات اليت اختذهتا إسرائيل   

 مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات        ٤٦٠ تبلغ تقديراهتا    -العامة األخرى بتكلفة مالية كبرية على حكومة إسرائيل         
بيد أن البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم وجود نظام لإلنذار املبكِّر وعدم وجود              . ٢٠١١ و ٢٠٠٥املتحدة فيما بني عامي     

سرائيليني من أصل فلسطيين الذين يعيشون يف قرى غري ُمعتـَرف هبـا ويف              مالجئ عامة وحتصينات من أجل جتمعات اإل      
  .بعض القرى املُعتَرف هبا اليت تقع ضمن مدى الصواريخ وقذائف اهلاون اليت ُتطلقها اجلماعات املسلحة الفلسطينية يف غزة

قمع املخالفني يف إسـرائيل، واحلـق يف الوصـول إىل             - ٢
  عن حقوق اإلنساناملعلومات، ومعاملة املدافعني 

تلقت البعثة تقارير تفيد أن احلكومة اإلسرائيلية تقمع أو حتاول قمع اجلماعات واألفراد، الذين ُينظر إليهم   - ١١١
فوسط وجود مستوى مرتفع من التأييد للعمليات . على أهنم مصادر نقد للعمليات العسكرية اليت تقوم هبا إسرائيل

جانب السكان اليهود اإلسرائيليني، كانت توجد أيضاً احتجاجـات واسـعة           العسكرية اإلسرائيلية يف غزة من      
 هم بـصورة    - فقد احتج عليها مئات اآلالف من األشخاص        . االنتشار داخل إسرائيل ضد العمليات العسكرية     

وبينما ُسمح، بصورة رئيسية، بأن جتري هـذه        . رئيسية، ولكن ليست حصرية، من مواطين إسرائيل الفلسطينيني       
 وخاصة  -حتجاجات وحدثت مناسبات أفادت التقارير فيها أن احملتجني قد واجهوا صعوبة يف احلصول على تصاريح                اال
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 شخـصاً يف إسـرائيل      ٧١٥وقد ألقي القبض يف هذه االحتجاجات على        . بصورة رئيسية إسرائيليني من أصل فلسطيين     
بض على مشاركني يف احتجاجات مضادة، وكانت نسبة        ويبدو أنه مل حتدث أي عمليات إلقاء ق       . والقدس الشرقية احملتلة  

وتالحظ البعثة أنه أُلقي القبض على جـزء      .  عاماً ١٨ يف املائة من أولئك الذين اُلقي القبض عليهم تقل أعمارهم عن             ٣٤
وحتث البعثة حكومة إسرائيل على ضمان أن حتترم سلطات الـشرطة حقـوق مجيـع               . صغري نسبياً من أولئك احملتجني    

نيها، دون متييز، مبا يف ذلك حرية التعبري واحلق يف التجمع السلمي، على النحو الذي يكفله العهد الـدويل اخلـاص         مواط
  .باحلقوق املدنية والسياسية

وتالحظ البعثة مع القلق ما ذُكر يف التقارير عن حاالت الرتكاب العنف البدين من جانب أفـراد مـن                  - ١١٢
ضرب احملتجني واتباع سلوك غري مالئم آخر معهم مثل إخضاع مواطين إسرائيل الشرطة ضد حمتجني، مبا يف ذلك 

ذوي األصل الفلسطيين ممن أُلقي القبض عليهم ملعاملة سيئة عنصرية وإبداء تعليقات جنسية خبـصوص اإلنـاث                 
واالحتـرام   من العهد أن يعامل احملرومون من حريتهم معاملة تتسم باإلنسانية ١٠وتتطلب املادة . أعضاء أسرهم 

  .للكرامة املتأصلة يف أفراد البشر

ومن بني احملتجني الذين عرضوا على احملاكم اإلسرائيلية، كان اإلسرائيليون من أصل فلسطيين ُيـتحفَّظ                 - ١١٣
وعنصر التمييز واملعاملة املختلفة بـني مـواطين        . عليهم يف االحتجاز يف انتظار احملاكمة، على حنو غري متناسب         

  .لسطينيني واليهود كما يشار إىل ذلك يف التقارير الواردة، هو أمر يبعث على قلق كبريإسرائيل الف

وذُِكرت املقابالت اليت جتريها أجهزة األمن العام اإلسرائيلية مع النشطاء السياسيني على أهنـا تـشكل                  - ١١٤
لبعثة بالقلق إزاء إرغام النشطاء وتشعر ا. األفعال اليت تسهم على أبرز حنو يف إجياد مناخ من القمع داخل إسرائيل           

، دون وجود أي التزام قانوين عليهم بأن        ")شني بيت "اليت تعرف أيضاً باسم     (على حضور مقابالت مع الشاباك      
  .يفعلوا ذلك، وبصورة عامة على حضور االستجواب املدَّعى للنشطاء السياسيني حول أنشطتهم السياسية

الوجـه   (New "Proifile: نيو بروفايل"قيق الذي جتريه حكومة إسرائيل مع منظمة وتلقت البعثة تقارير بشأن التح  -١١٥
خبصوص االدعاءات القائلة بأهنا حترض على التهرب من التجنيد، وهو جرمية جنائية، والتقارير القائلة بأن احلكومـة                 ) اجلديد

، عقب نشر شـهادات جلنـود       " الصمت كسر جدار "تسعى إىل إهناء التمويل املقدم من حكومات أجنبية من أجل منظمة            
. ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٨ديسمرب  /إسرائيليني خبصوص سلوك القوات املسلحة اإلسرائيلية يف غزة يف كانون األول          

وتشعر البعثة بالقلق لكون تصرف حكومة إسرائيل مع هذه املنظمات ميكن أن يكون له أثر ترهييب على منظمات حقـوق                    
يف التمـاس وتلقـي     "فإعالن األمم املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان يكفل احلق           . ئيلية األخرى اإلنسان اإلسرا 

وإذا ". واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بالوسائل الـسلمية               
ل قد جاء كرد فعل ملمارسة املنظمة املعنية حلرية التعبري فإن ذلـك             كان بذل املساعي لدى احلكومات األجنبية إلهناء التموي       

  .يكون متعارضاً مع روح اإلعالن

 .٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٥وقد فرضت حكومة إسرائيل حظراً على وصول وسائط اإلعالم إىل غزة بعد               - ١١٦
ل هذا احلظر قائماً فيما يتعلـق       وفضالً عن ذلك، مل يسمح بوصول منظمات حقوق اإلنسان إىل القطاع وما زا            

فوجود الصحفيني واملراقبني الدوليني حلقوق . وال ترى البعثة أي مربر لذلك. ببعض املنظمات الدولية واإلسرائيلية
. اإلنسان ُيساعد يف التحقيق ويف إبالغ اجلمهور الواسع بسلوك األطراف يف الرتاع وميكن أن مينع سوء التصرف                



A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) 
Page 25 

رائيل قد حاولت، يف اإلجراءات اليت اختذهتا ضد النشطاء السياسيني واملنظمات غري احلكومية وتالحظ البعثة أن إس
ووسائط اإلعالم، أن حتد من التمحيص العام لسلوكها أثناء عملياهتا العسكرية يف غزة وكذلك لآلثار اليت أحلقتها 

  . بالغ العلين عنهاهذه العمليات بسكان غزة، رمبا سعياً منها إىل منع التحقيق فيها واإل

   احملاسبة- دال 

إجراءات إسرائيل وردود فعلها بشأن االدعـاءات القائلـة           - ١
  بارتكاب قواهتا املسلحة انتهاكات ضد الفلسطينيني

 حماكمات للمشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات      - عندما يكون ذلك مالئماً      -من الضروري إجراء حتقيقات وكذلك        -١١٧
ضمان احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين وإذا كان ُيراد منع نشوء جو قوامه اإلفالت مـن                خطرية إذا كانت ُيراد     

  .وعلى الدول مبوجب القانون الدويل واجب التحقيق يف االدعاءات القائلة بارتكاب انتهاكات. العقاب

شأن اإلجراءات املتخذة للوفـاء     وقد استعرضت البعثة املعلومات العامة والتقارير املقدمة من حكومة إسرائيل ب            -١١٨
وقد وجهت البعثة إىل إسرائيل عدداً من األسـئلة  ). الفصل السادس والعشرون  (بالتزامها بالتحقيق يف االنتهاكات املدعاة      
  .بشأن هذه املسألة ولكنها مل تتلق أي رد

وللقانون اإلنساين الدويل، أمر    ورداً على االدعاءات املتعلقة بارتكاب انتهاكات خطرية لقانون حقوق اإلنسان             -١١٩
قد ُبنيت "املدعي العام العسكري بإجراء حتقيقات جنائية أُغلقت بعد ذلك بأسبوعني بناء على استنتاج أن هذه االدعاءات                

وأصدرت القوات املسلحة اإلسرائيلية أيضاً نتائج مخس حتقيقات خاصة أجراها ضباط عسكريون            ". على شهادات مساعية  
، ولكن  "قوة الدفاع اإلسرائيلية قد عملت وفقاً للقانون الدويل طوال فترة القتال يف غزة            "ة خلصت إىل أن     ذوو رتب رفيع  

، أفادت وسائط ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ويف . تشري التقارير إىل أن التحقيقات قد كشفت عن عدد صغري جداً من األخطاء        
 ١٠٠ حالة من أصـل قرابـة        ١٤ بفتح حتقيقات جنائية يف      اإلعالم أن املدعي العام العسكري قد أمر الشرطة العسكرية        

  .ومل تقدَّم أي تفاصيل. شكوى تتعلق بسلوك جنائي من جانب اجلنود

واستعرضت البعثة النظام الداخلي اإلسرائيلي للتحقيق واملقاضاة وفقاً للتشريعات اإلسرائيلية الوطنية ويف ضـوء                -١٢٠
املعروفـة  (عمليات استخالص املعلومات العملياتية     ) ب(اإلجراءات التأديبية؛ و  ) أ: (ويشمل هذا النظام ما يلي    . املمارسة

التحقيقات اخلاصة اليت يتوالها ضابط كبري بناء على طلب رئيس األركـان؛            ) ج(؛ و ")التحقيقات العملياتية "أيضاً باسم   
ويقع يف قلب هذا النظام ما يسمى . كريةحتقيقات الشرطة العسكرية اليت جتريها شعبة التحقيق اجلنائي بالشرطة العس      ) د(و

فعمليات استخالص املعلومات العملياتية هي عبارة عن إجراء مراجعـات للحـوادث            . باستخالص املعلومات العملياتية  
والقصد من . والعمليات اليت قام هبا اجلنود من الوحدة ذاهتا أو من التسلسل القيادي نفسه إىل جانب ضابط من رتبة أعلى      

  .  استخالص املعلومات هذه هو خدمة أغراض العملياتعمليات

ويتطلب قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل من الدول التحقيق وكذلك، عندما يكون ذلك                 -١٢١
 أيضاً  وقد حدد القانون الدويل   . مالئماً، املقاضاة بشأن االدعاءات املتعلقة بارتكاب األفراد العسكريني النتهاكات خطرية         

وتؤكد البعثـة أن نظـام      . أن هذه التحقيقات ينبغي أن تتسم باالمتثال ملعايري الرتاهة واالستقاللية واالستعجال والفعالية           
الذي تستخدمه القـوات    " استخالص املعلومات العمليايت  "ب ففيما يتصل   . التحقيق اإلسرائيلي ال ميتثل جلميع هذه املبادئ      
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 للتحقيق، ترى البعثة أن أداةً مصممة ملراجعة األداء ولتعلّم الدروس املستفادة ال ميكن أن تكون                املسلحة اإلسرائيلية كأداة  
فهي . آلية حتقيق فعالة ونزيهة ينبغي األخذ هبا بعد كل عملية عسكرية قّدمت بشأهنا ادعاءات بارتكاب انتهاكات خطرية                

فثمة عيب رئيسي يف نظام التحقيق اإلسرائيلي يتمثل        .  هبما دولياً  ال متتثل ملبدأي الرتاهة واالستعجال يف التحقيقات املسلّم       
  ". استخالص املعلومات العمليايت"يف أن التحقيقات اجلنائية احلقيقية ال ميكن أن تبدأ إال بعد انتهاء 

مستقلة وختلص البعثة إىل أنه توجد شكوك جدية حول استعداد إسرائيل إلجراء حتقيقات حقيقية بطريقة نزيهة و                 -١٢٢
ومن رأي البعثة أيضاً أن النظام اإلسرائيلي على وجه اإلمجال يتـصف            . وعاجلة وفعالة على حنو ما يتطلبه القانون الدويل       

  .بسمات متييزية متأصلة فيه جتعل من ُسبل نيل العدالة أمام الضحايا الفلسطينيني أمراً بالغ الصعوبة

  ينية اإلجراءات املتخذة من جانب السلطات الفلسط-٢

  اإلجراءات املتصلة باألفعال الواقعة يف قطاع غزة  )أ(  

مل جتد البعثة أي دليل على أن سلطات غزة قد أقامت أي نظام للمراقبـة العامـة أو احملاسـبة فيمـا يتـصل                          -١٢٣
تجاهل املستمر  ويساور البعثة القلق إزاء ال    . باالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل ولقانون حقوق اإلنسان الدويل        

للقانون اإلنساين الدويل الذي تقوم يف ظله اجلماعات املسلحة يف قطاع غزة بأنشطتها العسكرية، عن طريـق عمليـات                   
وعلى الرغم من بعض تقارير وسائط اإلعالم، ما زالت البعثـة           . إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون، املوجهة ضد إسرائيل      

ي مبادرات حقيقية وفعالة لتناول القضايا اخلطرية املتعلقـة بانتـهاكات القـانون             غري مقتنعة بأن السلطات قد اختذت أ      
  .اإلنساين الدويل يف إطار مباشرة األنشطة املسلحة من جانب اجلماعات القتالية يف قطاع غزة

رى البعثة  وعلى الرغم من بيانات صادرة عن سلطات غزة وأي إجراء رمبا تكون قد اختذته، ال تعلم به البعثة، ت                    -١٢٤
أيضاً أن االدعاءات املتعلقة بأعمال القتل والتعذيب وإساءة املعاملة يف قطاع غزة قد مرت إىل حد كبري دون أن تكـون                     

  .موضوع حتقيق

  اإلجراءات املتصلة باألفعال الواقعة يف الضفة الغربية  )ب(  

يبدو، مع استثناءات قليلة، أنه توجد درجـة        فيما يتعلق باالنتهاكات ذات الصلة اليت ُحددت يف الضفة الغربية،             -١٢٥
من التغاضي إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املعارضني السياسيني، مما أسفر عن عدم وجود حماسبة عن هذه                  

كما أن وزارة الداخلية قد جتاهلت قرارات احملكمة العليا بإطالق سراح عدد من احملتجزين أو بإعادة فـتح                  . اإلجراءات
  .ض اجلمعيات اليت أغلقتها السلطاتبع

ويف ظل هذه الظروف، ال تستطيع البعثة اعتبار التدابري اليت اختذهتا السلطة الفلسطينية ذات معىن لغرض                  - ١٢٦
حماسبة مرتكيب االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل، وهي تعتقد أنه جيب بقدر أكرب من االلتزام الوفاء باملسؤولية                

  .األشخاص وهي املسؤولية اليت تدخل يف صلب السلطات اليت تتوالها السلطة الفلسطينيةعن محاية حقوق 
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   الوالية العاملية- ٣

يف سياق القدر املتزايد من عدم استعداد إسرائيل لفتح حتقيقات جنائية متتثل للمعايري الدولية، فإن البعثة تدعم                   - ١٢٧
 املتعلقة ١٩٤٩الدول للتحقيق يف انتهاكات أحكام اتفاقيات جنيف لعام االعتماد على الوالية العاملية كسبيل متاح أمام 

  ).الفصل الثامن والعشرون(بارتكاب خروق خطرية، وملنع اإلفالت من العقاب، وللنهوض باملسؤولية الدولية 

   التعويضات- ٤

ومـن رأي   . مي تعويضات يقرر القانون الدويل أيضاً أنه عند وقوع انتهاك اللتزام دويل، ينشأ التزام بتقد              - ١٢٨
البعثة أن اهليكل الدستوري احلايل والتشريعات املوجودة يف إسرائيل ال يتيحان جماالً كبرياًُ، إن كانا أصالً يتيحان                 

ويتعني على اجملتمع الدويل أن يتيح آلية إضافية أو بديلة للتعويض           . أي جمال، أمام الفلسطينيني اللتماس التعويض     
  ).الفصل التاسع والعشرون(ئر اليت تكبدها املدنيون الفلسطينيون أثناء العمليات العسكرية عن األضرار أو اخلسا

   االستنتاجات والتوصيات- هاء 

تضع البعثة يف الفصل الثالثني، الذي يتضمن أيضاً موجزاً باستنتاجاهتا القانونية، استنتاجات عامة بشأن                - ١٢٩
  .التحقيقات اليت أجرهتا

ثة توصيات إىل عدد من هيئات األمم املتحدة وإىل إسرائيل والسلطات الفلسطينية املـسؤولة  مث تقدم البع    - ١٣٠
التعويضات؛ ) ب(احملاسبة عن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل؛ و       ) أ: (واجملتمع الدويل بشأن ما يلي    

استعمال األسلحة واإلجراءات   ) ه(احلصار والتعمري؛ و  ) د(االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان؛ و     ) ج(و
وترد . متابعة توصيات البعثة) ز(محاية منظمات حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ و) و(العسكرية؛ و

  .التوصيات بالتفصيل يف الفصل احلادي والثالثني

 -  -  -  -  -  

  
  


