
  ستونالمرفوعة للجنة غولد وق اإلنسانمذكرة جمعيات حق

  

في الهام  للتحقيق هاعلى تعيين����� اتهنئ منظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل، الموقعة أدناه، 

ارتكبتها كافة الالتي دعاءات بشأن انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان وللقانون الدولي اإلنساني اال

ما قبلها وما ، و"الرصاص المصبوب"باسم المسماة ة العسكري، خالل العملية الصراعأطراف 

  .بعدها

بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اشتباهات  ادعاءات والصراعأطراف الى كل  لقد وِجهت

 لكن التصريحات واإلنكار لم االدعاءات،مجمل هذه األطراف المعنية  نفتوقد . اإلنسان

مصداقية حيال المعلومات أو االدعاءات التي المما زاد من عدم يحظيا بمصداقية كبيرة، 

  .نادرا في المنطقها ، ضيفعلى ما يبدولقد أصبحت الحقيقة، . األطراف ذكرتها

تي  ليس من أجل معرفة الجهة المسؤولة عن األعمال الصبح كشف الحقيقة مهمالذلك ي

. أيضا ، النزاععدم الثقة بشأن مسؤولية أطرافعن  الغبار ، وإنما من أجل إزالة فقطارتكبت

  . لألحداث التي وقعت في منطقتناةيحقيقالصورة توضيح الا����ر ��ه	 �� إزالة 

لحماية القيم التي ضرورية الوسيلة ال، دون محاباة، هو صادقبأن وجود تحقيق إننا نؤمن 

 احترام وحماية حقوق اإلنسان، كل إنسان، وتوفير الحماية القصوى نعمل من أجلها ـ

  .ويالت الحربوالسكان المدنيين من  للمواطنين 

جراء تحقيق مستقل ، أن هناك أهمية قصوى بأن تبادر دولة إسرائيل إللذلك اعتقدنا، وال نزال

فض طلبنا هذا، عبر االكتفاء بإجراء فحوصات  رولكن وألسفنا الشديد. ونزيه من طرفها

إن هذه الفحوصات ال ي أسفنا ومن دواع. لعسكريةلجان فحص تتوالها النيابة اإقامة ميدانية و

 االستقاللية وحياديةكل تحقيق، وفي مقدمتها لشروط األساسية، التي يجب أن تتوفر لتستوفي ا

  .مصداقيةتقبل النتائج بأمل نيق، وبالتالي ال الجهات التي تجري التحق

وجود مسئوليه كبرى تتمثل بألقيت على عاتقكم في مثل هذه الظروف تكتسب المهمة التي 

هناك أهمية في هذا السياق . تحقيق مستقل يرمي إلى كشف الحقيقة عن األحداث المذكورة

لهذا . صلةن يملك معلومات ذات ، من كل موافيهتلقى معلومات تواللجنه سمع ت حاسمة بأن

حكومة إسرائيل بطلب التعاون مع اللجنة، وال زلنا نأمل بأن السبب توجهت المنظمات إلى 

  .ذلكفعل تقرر 
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  وجرائمارتكاب مخالفاتأن تحقق اللجنة بشبهات ب حاسمة،  هناك أهميةأيضا،هذا السبب ل

شرط ضروري لضمان مصداقية نتائج  ويبدو أن ذلك. كافة أطراف الصراعقامت بها 

  .واستنتاجات وتوصيات اللجنة

رق  أنه باإلضافة إلى فحص االدعاءات حول خ،كمنظمات تعمل في إسرائيل، فإننا نعتقد أيضا

قصوى ، فإن هناك أهمية )ئيل وحماسإسرا (الطرفينقبل وانتهاك قوانين الحرب الدولية من 

الناجمة عن سياسة إغالق معابر قطاع غزة، التي ال  حول هذه االنتهاكاتلتحقيق بالشبهات ل

  .قطاع غزةتمنع اعادة اعمار والتي حتى االن تزال مستمرة 

سلوك  على بلورة توصيات عمليه بخصوص اللجنة ى بان تعمللذلك فإننا نولي أهمية كبر

، وأيضا من حيث انتهاك وخرق قوانين الحرب، وقبله، الهجوموأداء األطراف المتحاربة أثناء 

 وذلك الى جانب عملها على بلورة قطاع غزة اعمارفي مجال تشغيل المعابر وإعادة 

  . استنتاجات

 من أجل إصالح الخروقاتعمل  فإننا نبصفتنا منظمات حقوقية محلية، تنشط في إسرائيل،

ب النظر إلى التفصيل ، وعلى ضوء ذلك يجكبت من قبل دولة إسرائيلواالنتهاكات، التي ارتُ

شبهات  العلى اللجنة فحصها، فهو ال يشمليعكس الصورة الكاملة التي على انه ليس االتي 

اصة بنا وهي انتهاكات وجهة النظر الخعلى انها الحرب، وإنما  قوانين  حماسحول انتهاك

  .ولة عنها دولة إسرائيلحقوق اإلنسان المسؤ

ز سنركّلذا  المعلومات المقدمة لها، يةتقديرنا لحجم العبء الملقى على اللجنة، وكمانطالقا من 

     .  نظرنا، والتي بودنا أن نلفت نظر اللجنة إليهاعلى عدة نقاط مهمة في 

  

   قبل الهجومخلفية ـ. أ

 ، سحبت إسرائيل قواتها البرية طاعقال منطقة عاما من التواجد في 38د  وبع،2005في آب 

  . أقامتها هناكومستوطناتها التي

 تواصل حكومة إسرائيل التحكم بمصير سكان ،" جانباالنسحاب أحادي"ولكن بعد إكمال خطة 

قليمية وي والمياه اإل الج والمجال1سيطرتها على المعابر البريةبطرق كثيره من خالل غزة 

ثر وأجهزة إضافية أخرى تؤ سجل السكانوايضا من خالل سيطرتها على . لقطاع غزة
                                                 

�� ���ع 1� ��:�<، "را)> ;�&� !:9�ك �17�1�ت .  -4ة و!3� و��12 ذ�/ .���ة -�� !��,�ة، و�(� )'ه�&%، #�" ! �� ر�-
�H- وأ�E�ء �C;'ق اA@��نIا�إ. " :���L1ا� H1C& �! �  .M ،2009ذار "! �� ر�
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المليون ونصف والبالغ عددهم بصورة مباشرة وغير مباشرة على حياة سكان قطاع غزة 

  .مليون شخصال

نشأ منذ ذي ، وال وتبعيته لهادولة إسرائيلقطاع غزة على الجهاز المدني الفلسطيني في تعلق 

ة تحتية ين غزة  ظل سكان القطاع بدون بمن" االنسحاب"فإنه مع انتهاء عملية ، 1967 عام

 مستقلة وقادرة بدون بنية تحتية صحية ومنشآت إنتاج كهرباء بما في ذلك كافيةوية مستقلة مدن

   .على توفير كافة احتياجات السكان في قطاع غزة

ة، قيودا يطرة على المعابر إلى غزفرضت إسرائيل، التي واصلت السوبالموازاة الى ذلك 

بعد االنتخابات في السلطة . إلى غزةمن ولسكان وعلى حركة البضائع شديدة على حرية تنقل ا

، بدأت حكومة إسرائيل بتطبيق 2006 آذار 25وعلى أثر تشكيل حكومة حماس في  الفلسطينية

لى دخول بضائع من والتي تعني فرض قيود شديدة ع" سانيةالمساعدة اإلن"وصفت بـسياسة 

لعاد شاليط في األسر بأيدي بعد سقوط الجندي جبالتفاقم  هذه السياسةوأخذت  .وإلى القطاع

منذ ذلك الوقت، وشاليط محتجز لدى حماس، دون إشراف  .2006حماس في شهر حزيران 

بعد ذلك بسنة، وفي شهر حزيران . سالمتهوضعه الصحي والصليب األحمر، ودون معرفة 

غالقا إدت إسرائيل هذه القيود وفرضت  سيطرة حركة حماس على القطاع، صعمعو 2007

  .قطاعالوالبضائع من وإلى على قطاع غزة ومنعت تنقل وحركة الناس  محكمشبه 

 2007وبدءا من تشرين أول " منطقة معادية" أعلنت إسرائيل عن قطاع غزة 2007في أيلول 

 وغاز الطهي، بما في روضة على نقل المحروقاتشددة مفغاية اليوم، ال تزال هناك قيود مول

. ي غزةر ألغراض الصناعة المستخدم في توليد الكهرباء في محطة توليد الطاقة فلذلك السو

ر لألغراض الصناعية إلى انقطاع التيار الكهربائي بصورة يومية أدت القيود على نقل السول

 في  مختلف  ساعة في اليوم ـ12جها أحيانا إلى  ساعات، وصلت أو5-3لمدة تتراوح بين 

ر لألغراض الصناعية حال النقص في السول. سبقت الهجومأنحاء القطاع خالل السنة التي 

ر في مخازن الطوارئ التابعة لمحطة توليد الطاقة في غزة والتي لإمكانية تخزين السودون 

لتشغيل المستخدم ر النقص في السول وظم للكهرباءالتزويد المنتعدم . تستخدم عند األزمات

. صرف الصحي في قطاع غزةفي عمل مضخات المياه وشبكة ال اضروا مولدات بديلة

 يار وقطع الغسرائيل على دخول مواد البناءإ إلى ذلك فإن القيود التي فرضتها باإلضافة

التي تات أخرى، ومعدن سبقا الهجوم العسكري، لم  في الشهرين اللذياالخصدها على  تشديم

  . المطلوبة والصيانة والتحسينتحتية من القيام بأعمال التصليحنى اللبشركات اتمِكن 
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 ظل نقص وقيود ما قبل نشوب الحرب فيحتى منذ فترة عمل الجهاز الصحي لقطاع غزة 

قلة التجربة   إلى إضافةغياب المهارات والخبرات والقطاعإغالق حدود عن وا نجم شديدين

  الطبيةالنقص في األجهزة و األمراض والجروح المعقدةعالجة الطبية في مد الطواقمعن

ايضا  واألدويةالنقص في  وطلوبة لتشغيل األجهزة والمعدات الموالقوى العاملة والخبرات

  . الخ و لفترات متواصلةانقطاع التيار الكهربائي

صرف شبكة الكهرباء، والمياه وال الى تدهور وضع سياسة اإلغالق المستمرادت بهذه الطريقة 

  . الجهاز الصحي للقطاع حتى قبل الهجوم العسكري والصحي في قطاع غزة

العشوائي دون تمييز  طالق اإل، بشكل متقطع، ت حماسوعلى امتداد هذه الفترة، استمر

  . باتجاه بلدات جنوب إسرائيلللصواريخ

  إستراتيجية الهجوم اإلسرائيلي.  ب

 طريقة إدارة الهجوم مخاوف من أن  وكذلكلهخالقبل الهجوم وما العلنية ثير التصريحات تُ

". ناريه شديدهضربات "ستخدام المقصوده جاء على أثر تبني إستراتيجية  شن هذا الهجوم

 3.10.008صحيفة يديعوت أحرونوت، بتاريخ اجرتها  الجنرال غادي أيزنكوت مقابلة معب

   :2"سياسة الضاحية"استعرض ما أسماه 

ر باتجاه إسرائيل، سنستخدم قوة ناتطالق منها في كل قرية "

بالنسبة لنا .  وهدماً هائليناًونسبب هناك ضرر تناسبييهغير 

  ...قواعد عسكريةهذه 

هذه هي الخطة وقد تمت المصادقة . هذه ليست توصية

  ".عليها

، غابي سيبوني، في إطار معهد دراسات األمن )احتياط(ا العقيد هفي مقال نشر

تبلور يبانه يقول  وضيف على تصريحات الجنرال أبيب، ي، في جامعة تل)INSS(القومي

 إسرائيل على تهديدات القذائف والصواريخ من سوريا ولبنان وقطاع غزة ردل رؤيهحاليا 

  : وهي

  نقطة الضعف عند العدولب تضرب تناسبيهضربة غير "

تصبح ضرب قدرته على إطالق الصواريخ بينما محاولة 
                                                 

2 H�9&ر U�V&ن، وأر�1:�� W)��H، ا�`�% �� )�_ ا�^��ع  ; ynet 2.10.2008، "ا@��9 �� @3� اX" ه'�1�ن، -  ا�I�س ه'!�# 
���Iا�.Aا : bE��! .�%و�'ة "ه^م��9! ��- " W  .5.10.2008ردا #�" ا�3'ار&e، هdر
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مواجهة سيطلب من الجيش  وفور اندالع ال.ثانويهدف 

إزاء تهديدات وخطوات  تناسبيهالعمل بسرعة وبقوة غير 

 المعاقبة على نطاق يستدعيضرب والالعدو، من أجل 

يجب أن تنفذ هذه . طويلة وباهظة اعمارعمليات إعادة 

الضربة في أقصر وقت ممكن، عبر تفضيل ضرب 

أنه رد كهذا من ش... الممتلكات على مطاردة قواعد اإلطالق

ذاكرة لفترة طويلة عند متخذي القرارات اثرا في الأن يبقي 

  .3"يعمق قوة الردعوفي سوريا ولبنان، 

 من اجل األساسي هو تنفيذ هدم مقصود فها هد طت باعتبارها حملة عقابطّطالما أن الحملة خُ

انونية حول ققويه بهات  ش ري يثذاه عقاب وليس لتحقيق أهداف عسكرية حقيقية، فإنالردع وال

  .الحملة برمتها

  

  سير القتال. ج

   انعدام الحماية للمدنيين ومهاجمة مناطق محمية1.ج

 ألهداف تقع في ا جوياالتي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة، قصف كبير من الهجماتجزء يشمل 

مساجد، مدارس، نحو الهجمات هذه هت وج. التجمعات السكنية المدنية أو بجوارها داخل

لنيران منها ومن أماكن ة بادعاء استخدامها كمخازن للذخيرة أو بحجة إطالق اومباني محمي

 منها، حياة هالسكان أو قريببض قصف أهداف موجودة في منطقة سكنية مكتظة يعر. قريبة

مهاجمة هذه المواقع المحمية ال يمكن له أن يتم على أساس  ف.مواطنين كثيرين لخطر حقيقي

، فإن حالةمثل هذه التماد على معلومات دقيقة، وحتى في االعيجب وإنما شكوك عامه 

أثناء او لعملية لعند التخطيط سواء  بعين االعتبارللخطر يجب أن يؤخذ المدنيين  تعريض حياة

  . تنفيذال

نشر بيانات مكتوبة، (بطرق مختلفة بابالغ السكان المدنيين الجيش في بعض االحيان قام 

 للتحذير من knocking bombsان معينة عبر استخدام بالغات هاتفية مسجلة، وفي أحي

                                                 
3 %�@�oن ا��ب ����q ء'r "�# د�ا� %.��. ،�@'��. H�V&���� !9'از&%، ! t^ درا.�ت اs!� ا�;'!�، @7�ة !� �'ق، :  -�- %��r74 

: &1(� !��� % ا�9;�&� #�" !'�> . 1.10.2008
2219=read&=incat&76=cat?php.publications/heb/il.org.inss.www://http  
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لهم حدد لم يللفرار و مجااللم يوفر لهم  ولكن، أن عليهم إخالء مناطق سكناهم) قصف مستقبلي

  .لبقاء في مناطق القتال دون حمايةلمعظمهم اضطر مما سبقا مناطق محمية، م

 مصرعهم واكثر من خمسة لقي ما يقارب الف وخمسمائة فلسطيني����1C ا� �(�&� نتيجه 

  .معظم القتلى والجرحى من المدنيين. االف اصيبوا

نحو (  هات في صفوف جرحى الهجوم على غزةعدد كبير من حاالت البتر والتشوتم توثيق 

ضد البشر  اسلحهعلى أثر استخدام تم كبير منها  جزء، )من مجمل اإلصابات% 15-12%

)antipersonnel munitions :(disk bomb""منها غير معروف وجزء فور األبيض، الفس 

  .لغاية اآلن

شن هجمات في قلب تجمعات مدنية مأهولة ومكتظة أو على مقربة كبيرة منها، والمعطيات 

بشأن العدد الكبير جدا لمدنيين في صفوف القتلى والجرحى المصابين وخطورة هذه اإلصابات 

  .قانون الدولي اإلنساني، من قبل إسرائيلوقوع انتهاكات خطيرة للوكا كبيره حول شكثير تُ

   قصف مباني ومؤسسات مدنية 2.ج

 كسلطة بديلة للسلطة الفلسطينية، ويعمل 2007تعمل حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة منذ 

 إدارية في وظائف مدنية ـب&;'!'ن ا موظفون في مؤسسات الحكم المدنية الخاضعة لمسؤوليته

ل عن سابق إصرار وبمعرفة تامة مؤسسات مدنية في قطاع قصفت إسرائي. خدمة الجمهور

 والداخلية ، وزارات التربية والتعليمغزة، ومن بينها المبنى الرئيسي للشرطة، مبنى البرلمان

  .4أو جزئيا خالل الحملة العسكرية كلياوا  مبنى حكومي هدم68. والمواصالت

من رموز السلطة التابعة  جزءال حتى لو كانت هذه المباني تخدم نظام حماس في غزة وتشك

كان ضرب هذه . 5نة ال يمكن أن تكون هدفا لهجمات عسكريةنلحماس، فإنها تشكل مباني مد

هاجم سالح : "1.1.2009ش اإلسرائيلي بتاريخ وجاء في بيان للجي. ومنهجيا مقصوداالمباني 

لمباني الحكومية مقر المجلس التشريعي، ووزارة العدل في مجمع ا) الخميس(الجو، الليلة 

از حكم  إن مهاجمة هذه األهداف االستراتيجية، التي تشكل جزءا من جه.القائمة في مدينة غزة

                                                 
4  %�@��@Aا�:�ون ا b��! �&�; �t rو �4ة آ1- �� <r'ا� %;�;q ط 5- 3 را) 'ا�2009 ,� ،

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_02_05_hebre
w.pdf  

5  �('��	" را) 'ا �9� " e&ر�9�31.12.2008��tا ا�`3'ص،  W1ن ا��:���� !4وز، ! ،�!�C1ا� %!')C�� �I�2;ر ا��إ�" ا�1�9: ، 
��ه^اف !^@�%، وه' !9'�� #�" #�'ان:  

  http://www.btselem.org/Download/20081231_Gaza_Letter_to_Mazuz_heb.pdf   
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باتجاه لصواريخ المتواصل ل منظمة حماس اإلرهابيةإطالق مباشر على حماس، هو رد ،

ئيسة ر/  أبيطال اليفوفيتشالعريف اقتباس وزيادة على ذلك فقد تم". بلدات في جنوب البالد

جيش اإلسرائيلي، في تصريحات لوسائل القسم الصحافة الدولية في وحدة الناطق بلسان 

 Anything affiliated with Hamas is a legitimate:6اإلعالم األجنبية قالت فيها

target".  

انحرفت عن  قد تعزز هذه التصريحات وغيرها االدعاء المذكور أعاله بأن دولة إسرائيل

ضرب أهدافا مدنية لتحقيق أهداف  وقامت ب فقطأهداف عسكريةيبرر ضرب ي المبدأ الذ

فهذه المباني ال .  القانون الدوليوقف غير قانوني بكونه يناقض أحكامواضح أن هذا م. سياسية

  قانونية تنزع عنها حصانتها،تشكل أهدافا مدنية فحسب إال في حال تم استخدامها بصورة غير

  . سات الحكومية المدنية موظفون مدنيون كما أسلفناوإنما يعمل في هذه المؤس

ألمم المتحدة، والمدارس والجامعات، وورشات التابعه لمنشآت المهاجمة عشرات  تمتكما 

 4000صف الجيش فقد هدم كليا أكثر من نتيجة لقكما انه و. ة، ومحال ومنشآت تجاريةيصناع

  .الف السكان دون مأوىجزئيا، كما بقي عشرات آمنزل  17000 فيما هدم منزل 

   مس خطير بخدمات الصحة واإلنقاذ3.ج

 وكان هذا الجهازحافة االنهيار، الى اتى بالجهاز الصحي قطاع غزة على الهجوم العسكري  

اإلغالق المتواصل لقطاع غزة منذ سنة ونصف السنة، وبسبب قبل الهجوم نتيجة جدا ضعيف 

مليات قصف القطاع وتوجه آالف المصابين إلى على أثر ع.  ذلكقبله إغالقه المتكررفترات 

 تتطلب ع مصابين كثر بدرجات إصابة بالغة، كان على الجهاز الصحي التعامل مياتالمستشف

. لظروف التي سادت آن ذاكاظل في  قادرا على القيام به  لم يكن الجهازمؤهلومعقد جا عال

بال  وع كامل خالل أيام القتالعلى مدار أسبوذلك  عملت جميع المستشفيات في قطاع غزةاذ 

ساس في األالمجهزه موِلدات على الكليا اعتمدت المستشفيات هربائي منتظم وتوفر تيار ك

  . فقطالداعم لالستخدام 

الحماية الخاصة مبدأ احترام لتزم ببأن قوات الجيش لم تقوي ر شك يثاخالل أيام القتال 

 25، وأصيب طبيةالطواقم من العضو  16فقد قُتل . أثناء القتالالطبية المعطاة ألطقم اإلخالء 

                                                 
6  %L�C� �� �&�;9ا�و" ا��	
� �� ">U#ا��1آ'ر أ .  
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 منشأة من المنشآت الطبية، 34ررت كما تض. أثناء قيامهم بمهامهم في إخالء الجرحى والقتلى

  .  سيارة إسعاف أولي29لتقديم المساعدة األولية وعيادات  26 مستشفيات وثماٍن منها

عراقيل متواصلة امتدت  واجهت سطينيةإخالء الجرحى والقتلى على يد أطقم اإلنقاذ الفلمهمة 

 إطالق النار على سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية. أيامعلى مدار ساعات طويلة ولغاية 

الذي  قد وشائك مع السلطات اإلسرائيليةتنسيق مع وكذلك منع مرور سيارات اإلسعافو

عائالت الن ويابمص، كل ذلك جعل اللم ينجح وة، وأحيانا أياما كاملةاستغرق ساعات طويل

لم يتسن نقل المصابين كما انه . وقتا طويال قبل وصول قوات اإلنقاذاالنتظار محاصرة ال

امتنع . الجيش اإلسرائيليقبل من التعرض للهجوم خالل ساعات الليل بسبب الخوف من 

  .  مساعدة لمصابين فلسطينيينال تقديم عن قصد منوعلم الجيش اإلسرائيلي مسبقا وعن 

  معتقلينال 4.ج

لظروف قاسية، غير تصور صوره مؤلمه منظمات حقوق اإلنسان الى الشهادات التي وصلت 

بض عليهم في قطاع غزة خالل األيام تم القُمعتقلين فلسطينيين زوا احتجفيها إنسانية ومهينة، 

الشهادات شكاوى عن لجوء الجنود والمحققين الستخدام العنف كما تضمنت . هماألولى العتقال

  .  المعتقلينضد

H�� ا4�9q ! 9;� ا�o1�ل� �" .���oآ �& Hد&^� دا��أ�  	ا���_، #�" ا&^ي Lq�ه� #�" !� &�^و 

 ��� ����&� ��د&^و�^ ا4�9qوا دا�H ه�< اs.  أ!9�ر دا�H اsرضb1# "�#2-3 &9�اوح 

�� #�" !^ار .�#�ت وأ&�م������@� أآo� (وqوأ ���� !9'ا��!'�� %���� ، ! )�� q��ت ! r�

������د ا�:^&^ وو&Uت q��% ا��;W وه	 !#sا '�'3 ! �@��qون وأ^�; . �) 	� ��sد&^ه�< ا��  

1(� ا�,�وط  %�C� ���;9 1! Hآsا �أ! ،	t�(�q ء�2� ����-sوا �تُو�%��Vr ت��1)�  �1! 

 H (�;9 1ا����وا��s� !� ذ�/ . !� ا��'ع& �@'ن � �� #�"  أن � � ه�< ا�s�د&^ آ�@ا@� 

%��� %���9� bE��! ت و�������% !� ا�^�;! H):& �1! آ�t9@ا�ر� ��� �� ��7C� ا�3�1'ص #�

! bE��! �� ���:�ن ا�9q�ز أ.�ى و! 9;� �@��@A@'ن ا�^و�� ا�ا�; ���r� ��`��  .�� آ1� و�

 �ض !1� &^ل #�"  ,`3�C@70 ،' ا4�9q أ�^ود �� آH أ@�  !� ا�1 �'!�ت ا��9 و���9�

��% �� ا�1�^انور�1� V!�ت اs,`�ص ��t< ا#:�ات t1وف ا��7� .<! bIUا� ��- H!� 9ا� 

 ^ � "9q Hا�' ���Hا�9 1;�Iا�إ�" إ. 	t�;@د&^ و��sا �! 	t(ا�إ� . ����هH ا���_ آ� ^;�

	tIأ#4ا ��3! �# ���Uغ #�UIت ا�9 1;� � �� وا4�9qه	 ره� وا)�� ا�;�@'@� ا�L1�وض #�

ا�#9;�ل �� !�:�ة #�(�&% ���% أ#^ت ��t< ا���&% وذ�/ دون @;H ! �'!�ت #� !(�@t	 sي 

%��% �� -!1� زاد . )t% ��ر)�����Lت ا�UI� ا� Uأ� �t9@�# �9ا�:^&^ة ا� %;I�2ة ا�^q �!4ة 
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 b�;ا� ¡���tI���3�� أ! "�#�. 	�  ���.� _�9�2�ح ')t�ت !�17�ت q;'ق اA@��ن ���

�� ا��&� ا#9;�'ا #�" ������Lات ا��:# �� ور�� ا���_ أن ا���_ �'ات ي&^او! ��%  !3

 ا���_  وq^< ا)��  �C1(1% ا� ^ل ا� ���habeas corpusا�19�س . #9;�ل&(:¢ #� !(�ن ا�

3�� ا�(:¢ #�" ! �#��^ر&���ا�9 1;�   �1!U&'E �9ق و��4�9 ا�1 9;�و. ا.�9qا ^�� �

�� ال ��^ ا�#;�ل �t9L3	 و� t2	 !� ز- ����;!���#�,���Iا�.A@'ن ا�ا�; ¡�q  "�#  �! Hآ

 ¡�9& W! �! /ذ� �!�����C;'ق ا��'ه�&% ��9 1;�.  

  

   انهيار شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي5.ج

 ضربات خطيرة بشبكة الكهرباءحمله العسكريه ألحق قصف الجيش اإلسرائيلي للقطاع خالل ال

. عشية الهجوم ت هي اصال متزعزعه وشبكة الصرف الصحي لقطاع غزة التي كانهالمياو

 من هذه الوثيقة، فإن االنهيار غير المسبوق لشبكات الكهرباء، والمياه )أ(كما جاء في الفصل 

مكن كان من الم كان متوقعا مسبقا وحمله العسكريهوالصرف الصحي في قطاع غزة خالل ال

  .تفاديه

بمواقع جميع منشآت المياه وتطهير مياه الصرف  الجيش لغ الصليب األحمرخالل الهجوم أب

 آبار المياه وخطوط المياه وخطوط ت ذلك فقد قصفلصحي في قطاع غزة، وعلى الرغم منا

 7 ضربت عمليات القصف 3.1.2009بتاريخ . الصرف الصحي ومنشآت الصرف الصحي

الكهرباء من إسرائيل ومصر إلى التي توصل  العالي  خط من خطوط التيار12من أصل 

في المقابل كانت محطة توليد الكهرباء في غزة معطلة عن  .غزة، وأدت إلى وقفها عن العمل

ر أثر النقص الشديد في السولوذلك  الحمله العسكريه أيام 21 يوما من 12على مدار  العمل

% 25القطاع بـزويد تفي بعض أيام القتال تم  انه ذلكلنتيجة الكانت . لألغراض الصناعية

 في مناطق سكنية صرف الصحيفيضان مياه الالى مما أدى .  المطلوبهمن كمية الكهرباءفقط 

النقص في الكهرباء وغاز أدى  . مواطن من سكان غزة800,000أكثر من قطع المياه عن و

الطهي إلى تشويش خطير في عمل غالبية المخابز في قطاع غزة وإلى صعوبات في تزويد 

  .ان بالخبزالسك

مما  مخزن قطع الغيار التابع لشركة توزيع الكهرباء في غزة  قصفتم 13.1.2009بتاريخ 

بصورة بالغة بقدرة المحطة على إصالح األضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء، التي مس 

إضافة  .قبل الحملةمنذ كانت أصال محدودة على أثر النقص الخطير في قطع الغيار حتى 

 الخطر الذي هدد حياة تقنيي شركات المياه والكهرباء منعهم من الخروج للميدان لذلك، فإن
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 أثناء القتال إلصالح األضرار التي وقعت، وفقط قرب نهاية القتال تسنى تنسيق هذا األمر

  . مع الجيش اإلسرائيلي) تنسيقا جزئيا وغير كاف(
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   التحقيق في إسرائيل.د

بهات  وموثوق في الحاالت التي ثارت فيها شراء تحقيق مستقّلنعتقد أنه على دولة إسرائيل إج

مصلحة إسرائيلية من   وأيضايواجب قانونوالقصد هنا .  انتهكت قوانين الحرببأن قواتها

  . الدرجة األولى

خرق قوانين الحرب توجهنا مع انتهاء القتال في غزة إلى صدد قوية ببهات على ضوء ش

 تحقيق في إسرائيل بطلب المبادرة لفتحترأس النيابه العامه يلذي المستشار القانوني للحكومة، ا

  .بانتهاك قوانين الحرب من قبل إسرائيل أثناء الهجومبهات مستقل في الش

جاءت الحاجة إلى هذا التوجه بعد امتناع إسرائيل عن إجراء تحقيق مستقل وموثوق في 

ا االمتناع على نحو خاص عندما برز هذ. بانتهاك قوانين الحرببهات فيها شاثيرت حاالت 

نا أصرروقد .  عالية في الجيش والحكمحول التوجيهات المعطاة من درجاتبهات حامت الش

 تطرقا إلى قانونية األوامر والتوجيهات ، أيضا،خالل توجهنا على ضرورة أن يشمل التحقيق

بيل المهمة أو أثناء  قالتي أعطيت عمليا للقوات في الميدان، سواء في إطار إعدادها وإرشادها

على ضوء مشاركة رجال النيابة العسكرية في عملية اتخاذ القرارات، عشية إطالق و .تنفيذها

 إقامة جهاز تحقيق خاص يعين من جهات محايدةأوضحنا ضرورة الحملة في غزة وخاللها، 

  .  ال شك في مهارتها وال استقالليتها

ائي للحكومة، أن دولة إسرائيل ال تعتزم إقامة وجاء في الرد الذي وصلنا من المستشار القض

جهاز تحقيق مستقل لفحص األحداث، وأن الفحص سيستنفذ من خالل تحقيقات ميدانية، ستنقل 

وجاء أيضا، أنه على الرغم من مشاركة المدعي العسكري . للمدعي العسكري الرئيسي

القتال، فإنهم سيكونون الرئيسي وأفراد النيابة العسكرية في توجيه عناصر الجيش خالل 

  . المسؤولين عن فحص ادعاءات وشكاوى بخصوص خرق القانون خالل عمليات القتال هذه

 بعدم إقامة جهاز تحقيق مستقل، وتمسكه بسياسة يتفق قرار المستشار القضائي للحكومةال 

يل، إجراء تحقيقات ميدانية للعمليات العسكرية فقط، مع واجب التحقيق المفروض على إسرائ

 وال يزال توجهنا الثاني، بتاريخ. وال مع تصريحات إسرائيل بشأن احترام القانون الدولي

  .ون رد لغاية اليوممة، بإعادة النظر في قراره هذا بد للمستشار القضائي للحكو19/3/2009

كل ما تم إجراؤه هو تحقيقات . سفنا الشديد، لم تبدأ إسرائيل، لغاية اليوم، تحقيقا مستقالأل

ال يمكن لهذه التحقيقات أن . ية، قامت بها جهات عسكرية ذات عالقةميدانية للمهام العسكر
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، وال يمكن لها أن تخدم الحاجة الضرورية لكشف وصادقتلغي حاجة إجراء تحقيق مستقل 

  .الحقيقة

 -ؤسساتي، خلل م أيضا،وعدا عن االمتناع عن إطالق تحقيق مستقل لمجمل األحداث، هناك

فتح السياسة المعلنة لجيش الدفاع اإلسرائيلي، هي أن ف. التحقيق في أحداث عينيةجوهري في 

شبهه توفر فيها تفي الحاالت التي يكون فقط ) الذي تقوم به الشرطة العسكرية(تحقيق جنائي 

ص نطاق وعدا عن كون هذه السياسة تقلّ.  مقصود بالمواطنين، أو مسبتنفيذ قتلمدعومه 

و متبع ومقبول في القانون الدولي، فإن طريقة كجرائم حرب، خالفا لما هاألحداث التي تعرف 

في اال فتح تحقيق عدم إلى أدى   ـ لتوفر األدلةتطبيقها الفعلي ـ وضع سقف عالي للغاية

شعور بالحصانة  تلهممدنيين وقال بولّد غياب التحقيق في حاالت المس. حاالت قليلة للغاية

   .ود وقادة عسكريينجنلدى  من العقابفالت واإل

 فعلى أثر نشر شهادات جنود. جوهريا حتى في نمط إدارة التحقيقاتيبدو أيضا، أن هناك خلال 

سم رابين، حول قتل مدنيين فلسطينيين وتعليمات متساهلة خريجي األكاديمية العسكرية على أ

 في هذه قيقفتح تحالعسكري بالعام  أمر المدعي ،إلطالق النار الحية، في وسائل اإلعالم

ال أصدق أن : " رئيس هيئة األركان العامة للجيشوحتى قبل بدء التحقيقات، أعلن. األحداث

الجيش انطباعي هو أن "  وأضاف ".بمدنيين فلسطينيين بدم باردوا جيش اإلسرائيلي مسالجنود 

سريع تحقيق بعد القيام بو. 7"نادرهيعمل بصورة أخالقية، وإذا كانت هناك حاالت كهذه فهي 

  8.لشهادات انه ال أساس لأعلن الجيش

  

  

  

  

  

  

                                                 
�W ه�V% اsرآ�ن، -��� أ,(��زي " 7Iر :��������� ���@^1�، &1(� !��� % 22.3.2009، هdرW " � أ�^ق أن )�'د ا���_ !�'ا 

 ¤�  http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1073207.html: ا�`�� #�" ا��ا
����ن8  bE�ا�� �&�; ،���Iا�.Aع ا�ا�^� _�( 20.3.009¤�: ، &1(� !��� �9 #�" ا��ا

htm./3002/0309/today/Channels_News/IDF/il.idf.dover://http ���W ه�V% اsرآ�ن ا����ال -�Iر ، ����� H�، أ@:
:  &1(� !��� �9 #�" ا��ا�¤. ���'د !� ا��1C% �� -4ة #�ر&% #� ا�t,%C3�دات ا: ا,(��زي

http://www.haaretz.com/hasite/spages/1076554.html  
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  سياسة إغالق المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة. د

حتى بعد الهجوم العسكري تتواصل سيطرة إسرائيل على المعابر إلى قطاع غزة، وتستمر 

 ونقل البضائع إلى غزة  في التنقللناس، حرية اتامهتي تقيد بصورة شبه سياسة اإلغالق ال

  . ومنها

 ا على نقل مواد بناءقيود تشمل القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة البضائع، أيضا،

نتيجة لذلك ال يتسنى للسكان .  وقطع الغيار الالزمة إلعادة إعمار غزة بعد القتالمواد خامو

 عشرات آالف بقي في قطاع غزة إعادة بناء أو ترميم البيوت التي تهدمت أو تضررت، و

ويقطن قسم . غاية اآلن دون مأوى الى لتي تضررت خالل الهجوم العسكريلشقق ااسكان 

إسرائيل  وطالما تمنع .مؤقتةفي مالجئ أو مساكن  و واآلخرون عند أقربائهممنهم في الخيام

االستفادة من مليارات الدوالرات لن يكن من الممكن إلى القطاع، إدخال األسمنت والباطون 

  .من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وبنائه من جديدالتي جندها المجتمع الدولي 

باإلضافة لذلك، يتعذر إصالح جزء كبير من األضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء والمياه 

. والصرف الصحي، كما تتواصل القيود التي تفرضها إسرائيل على نفل الوقود إلى القطاع

ا والذي يعاني منه مجمل السكان انقطاع الكهرباء والمياه يوميأيضا  يتواصل على ضوء ذلك

  . المدنيين في قطاع غزة

باعتقادنا، تشكل هذه السياسة خرقا إسرائيليا اللتزامات دولة إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة، 

  . وفقا للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

فات ارتكبتها مخالالتعويض عن  أضرار وفإن الدول ملزمة بإصالحوفقا للقانون الدولي، 

باعتقادنا، فإن القيود المفروضة على قطاع غزة تصل حد العقوبات . ه عنهامسؤولكانت و

 مخالفة مستمرة، تستمروالقصد هنا . ل في حد ذاتها خرقاً للقانون الدوليالجماعية، وتشكّ

  .المسؤولية عنها إلى حين وقف هذا الخرق

 واجب ن انتهاك القانون الدولي، سيترتبع بشأن مسؤولية األطراف وفقا لنتائج التحقيقو

ولكن، وفي كل حال، فإن دولة إسرائيل ملزمة بتمكين إعادة إعمار . اإلصالح والتعويض

  . قطاع غزة
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على مقاتلين والمدنيين وبين الالتمييز بين على األطراف المتحاربة افة ي كالقانون الدول يجبر

عقوبات على اسقاط ويحظر كما اية السكان المدنيين، اتخاذ الوسائل الالزمة من أجل حم

  .تهاك الطرفين لهذه المبادئ األساسية انىلإننا قلقون من األدلة المتراكمة التي تشير إ. جماعية

 كل سكانها و"معاديةمنطقة "دولة إسرائيل قطاع غزة تعتبر منذ أداء حكومة حماس القسم ، 

سلطة حماس في قطاع غزة  اعمالل مسئولون عن مليون رجل وامرأة وطفالمليون ونصف ال

إغالق وراء هذه الرؤية . سقاط حكم حماسإلوسيلة يشكلون هدفا شرعيا للعقوبات الجماعيه كو

، وخاللها الحمله العسكريهقبل  والبضائع القيود الشديدة على إدخال المحروقاتالمعابر و

بالمدنيين وبالممتلكات خالل مييز دون توتناسبي غير الضرب المن وراء  وبعدها، وهي كذلك

 السكان المدنيين في غزه البالغ عددهم مليون الحمله العسكريه عرضت .الحمله العسكريه

وبالفعل لقد قتل العديد وأصيب العديد من . دون ملجأابقتهم ونصف شخص الى خطر شديد و

   .المدنيين خالل ألحمله ألعسكريه

حياة ض تعريودولة إسرائيل أدى إلى قتل وجرح مدنين جنوب الصواريخ باتجاه بلدات إطالق 

   .لممتلكاتكما ادى الى اضرار ل،  الى الخطر والتشويشمئات أالف المدنيين

المواضيع التي تتطلب فحصكم، والتي ذكر قسم منها في هذه في تعقيدات ال ىإننا ندرك مد

نأمل أن تساعد . لهابة لعملية التحقيق بمجمالمذكرة، وتضاف بدورها للصعوبات المصاح

كشف هام الذي سيساهم في نتمنى لها النجاح في عملها الالمعلومات التي قدمناها اللجنة، و

  .الحروبعواقب المعرضين لالمنطقه وحماية سكان  الحقيقة

�^ور@� �� H1 ا�t�م ا��ي ا����t< ا��1�.�� @'د ان @ �� �(	 #� ,(�@�  �C@و 	);�# "�# >'1

  .اد �9'ز&^آ	 ��ي ! �'!�ت �^&��#�" ا	 ا�.9 ^
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هدفها حماية حقوق اإلنسان في إسرائيل، والمناطق  -جمعية حقوق المواطن في إسرائيل

تعمل . الخاضعة عمليا لسيطرتها، وفي كل مكان يتم فيه المس بالحقوق من سلطات إسرائيلية

في الحياة ولغاية حرية من الحق : جمعية حقوق المواطن في كل ما يتعلق بحقوق اإلنسان

 للدفاع تعمل جمعية حقوق المواطن. المعلومات، ومن الحق في التعليم ولغاية حرية التعبير

 نساء ورجال، متدينين وعلمانيين، يهود -عن حقوق األفراد واألوساط المختلفة في السكان

مهاجرين وعرب، أصحاب آراء سياسية من اليمين ومن اليسار، عمال وعاطلين عن العمل، و

  il.org.acri.www. ألحل العمل وغيرهم

 إسرائيليون -تعمل من أجل اإلنسان لكونه إنسانااللجنة ضد التعذيب في إسرائيل 

وفلسطينيون، مهاجرون من أجل العمل، ومواطنين أجانب آخرين، يمكثون في إسرائيل 

دفاع عنهم وحمايتهم من التعذيب والتنكيل الذي تلجأ إليه سلطات والمناطق المحتلة، بهدف ال

شرطة إسرائيل، جهاز األمن العام، مصلحة السجون وجيش : أي: فرض القانون اإلسرائيلية

تعمل اللجنة وفق قيم األخالق والديمقراطية وفقا للقانون اإلسرائيلي . الدفاع اإلسرائيلي

  il.org.stoptorture.www. والدولي

مركز للدفاع عن حق التنقل، وهو منظمة حقوق إنسان هدفها الدفاع عن حق حرية  -غيشاه

التنقل للفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ومن أجل ضمان حرية نقل البضائع من 

الهدف، تعمل جمعية غيشاه على ومن أجل تحقيق هذا . وغلى المناطق الفلسطينية المحتلة

الصعيد الجماهيري والقانوني، وتؤسس عملها على القانون اإلسرائيلي، القانون الدولي، 

  org.gisha.www .. بخصوص حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

ساعدة قانونية لفلسطينيين انتهكت منظمة لحقوق اإلنسان، توفر م -مركز الدفاع عن الفرد

اإلنسان يعمل المركز، الذي يضع في الصدارة . حقوقهم من قبل االحتالل اإلسرائيلي

المشتكي، من أجل تطبيق المقاييس والقيم المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني وفي 

  org.mokedha.www. القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 مكون من متطوعين تجندوا للعمل ضد المس منظمة متطوعين لحقوق اإلنسان –ييش دين 

يهدف على تحسين . المتواصل بحقوق اإلنسان لدى المدنيين الفلسطينيين في المناطق المحتلة

�� !�1'س . اA@��ن �� ا��1�bEبنيوي طويل األمد في وضع حقوق ��& H1 ا�1�آqA 4^اث 

 H1# �� �# %��9C!ت !'©;% و�! �'! �1> و@:( ��# ،bE��1ا� �� %���Iا�.Aت ا�ا����
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http://www.adalah.org  

 

تعمل من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان، والحق  - إسرائيل-أطباء من أجل حقوق اإلنسان

سكان : رائيلفي الصحة، وخاصة في صفوف مجموعات سكانية خاضعة لسيطرة دولة إس

إسرائيل، البدو في القرى غير المعترف بها في النقب، معتقلين وسجناء،من ال مكانة قانونية 

  il.org.phr.www. لهم، وفلسطينيين في المناطق المحتلة

  

 
 


