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  حقوق اإلنسان جملس
  العاشرةالدورة 

   من جدول األعمال ٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى

 لة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية     تقرير املقرر اخلاص املعين حبا        
 *ريتشارد فوك، ١٩٦٧احملتلة منذ عام 

  موجز    
يركز املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ             

، على أهم ٩/١-، يف هذا التقرير املقدم يف ضوء قرار جملس حقوق اإلنسان دإ    ١٩٦٧عام  
يل وحقوق اإلنسان املرتبطة باهلجمات اليت شنتها إسرائيل على غزة يف           مسائل القانون الدو  

ويعارض املقـرر اخلـاص   .  يوماً ٢٢ واستمرت طوال    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧
االجتاه السائد يف التركيز على ما إذا كانت القوة اليت استخدمتها إسرائيل غري متناسبة مع               

 االستخدام  لي، مركزاً على مسألة ما إذا كان      رائيحجم التهديدات الفلسطينية لألمن اإلس    
وهو خيلص إىل أن هذا اللجوء إىل القوة        . اإلسرائيلي للقوة مربراً أصالً من الناحية القانونية      

مل يكن مربراً قانوناً بالنظر إىل الظروف السائدة والبدائل الدبلوماسية املتاحة، وأنه رمبـا              
  .يشكل جرمية حبق السالم

 املقرر اخلاص إىل أمهية احلصار املفروض على غزة حىت قبـل تلـك              كما يشري   
اهلجمات، وهو حصار يشكل انتهاكاً صارخاً التفاقية جنيف الرابعة وينطوي على جرائم            

ويتناول املقرر اخلاص التكتيكات املتبعة أثناء اهلجمات       . حرب ورمبا جرائم ضد اإلنسانية    

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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اريخ على األهداف املدنية اإلسرائيلية، ومـشرياً إىل        اليت شنها الطرفان، مديناً إطالق الصو     
عدم مشروعية حرمان املدنيني يف غزة من خيار مغادرة منطقة احلرب ليصبحوا الجـئني،              

ويوصـي  . فضالً عن االهتامات املتعلقة باستخدام أسلحة وتكتيكات قتالية غري مشروعة         
ل لتأكيد صفة ادعـاءات جـرائم       املقرر اخلاص بإجراء حتقيق يتواله خرباء يف هذه املسائ        

  .احلرب مبوجب القانون الدويل وللنظر يف ُنهج بديلة للمساءلة
وأخرياً، يصّر املقرر اخلاص على أن األمن اإلسرائيلي وإعمال احلق الفلسطيين يف              

تقرير املصري مها أمران مرتبطان ارتباطاً جذرياً، وأن االعتراف هبذا اجلانب من جوانـب              
لى أمهية بذل مسعى دبلوماسي مكثف وضرورة حرص مجيع األطراف على           الوضع يدل ع  

احترام احلقوق ذات الصلة اليت يكفلها القانون الدويل وتنفيذ االنسحاب اإلسرائيلي الذي            
طال أمد تأجيله من فلسطني احملتلة على النحو الذي فرضه جملس األمن أساساً يف قـراره                

وات، فإن الصدام حمتٌم بني احلق الفلسطيين يف        وإىل أن تتحقق هذه اخلط    ). ١٩٦٧(٢٤٢
املقاومة ضمن حدود القانون اإلنساين الدويل وبني سياسة األمن اإلسرائيلية، األمر الـذي             

كما يوصي املقرر اخلاص باختاذ إجراءات رداً علـى رفـض           . سيثري دوامة عنف مستمرة   
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٤إسرائيل السماح بدخوله يف 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٦-٣  ..........................................................توضيحات متهيدية  - ثانياً  
  تعذر إجراء التمييز اإللزامي قانوناً بـني       : طابع الالمشروعية املتأصل يف اهلجمات      - ثالثاً  

  األهداف املدنية والعسكرية يف اهلجمات املستمرة الواسعة النطاق الـيت شـنتها                 
  ٦  ١٠-٧  ........................٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧يل على غزة يف إسرائ     

  عدم استنفاد سبل املعاجلة الدبلوماسية، وعـدم تناسـب اهلجمـات وطابعهـا               - رابعاً  
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 مقدمة  -أوالً   

 فقد كان من املخطط القيـام     . مل يستفد هذا التقرير من بعثة حديثة العهد إىل غزة          -١
، غري أن ذلك مل يـتّم       ٢٠٠٨ديسمرب  /هبذه البعثة وُسعي للقيام هبا يف أواسط كانون األول        

بسبب رفض إسرائيل دخول املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية           
وكان من املقرر أن تشمل البعثة إىل غزة زيارةً للضفة الغربية والقدس . ١٩٦٧احملتلة منذ عام 

شرقية، وكان من املفترض أن تبدأ باجتماع ُخطط لعقده مع رئيس السلطة الفلـسطينية،              ال
 ؛٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٤غري أن املقرر اخلاص ُمنع من الدخول يف         . حممود عباس 

وهذا . واحُتجز يف مرفق قريب من مطار بن غوريون قبل أن ُيطرد من إسرائيل يف اليوم التايل               
تعاون مع ممثل لألمم املتحدة، ناهيك عما تعرض له من معاملة ال ختلو من              املوقف الرافض لل  

االحتجاز يف زنزانة مقفلة وقذرة مع مخسة حمتجزين آخرين واإلخضاع لتفتيش بدين            (إهانة  
يشكل سابقة مؤسفة يف معاملة ممثل جمللس حقوق اإلنسان ولألمم املتحدة ذاهتـا             ) مبالغ فيه 

ج على هذه السابقة بصورة جدية صوناً للوالية، وبشكل أعـم           وينبغي االحتجا . بشكل عام 
لضمان احترام الدول األعضاء لبعثات األمم املتحدة وأنشطتها الرمسية وتعاوهنا معها علـى             

ومن األشكال املمكنة هلذا االحتجاج التماس فتوى من حمكمة العدل الدولية           . النحو الواجب 
ومبا أن هذا النهج، حىت ولو اُتبـع،        .  األمم املتحدة  بشأن انطباق اتفاقية امتيازات وحصانات    

لن يفضي إىل نتيجة يف املستقبل القريب، فقد يتعني أيضاً السعي إىل إحداث تغيري يف موقف                
  .إسرائيل يف أسرع وقت ممكن عرب القنوات الدبلوماسية

    قـرار ويف ضـوء ال   . وقد أّدى طرد املقرر اخلاص إىل تعذر مجع البيانات على األرض            -٢
 الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية التاسعة، فإن هـذا التقريـر               ٩/١-دإ

يركز على قضايا القانون الدويل األساسية اليت تثريها العمليات العسكرية اليت شنتها إسرائيل يف              
نظـر  كما ي . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ حىت   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧الفترة من   

ما تنطوي عليه    التقرير يف انعكاسات هذه األفعال يف سياق القانون اجلنائي الدويل، ويتطرق إىل           
من جدل حول ما إذا كانت اهلجمات نفسها تشكل انتهاكاً مليثاق األمم املتحـدة والقـانون                

ولعل هذا التحقيق األوسع ال يندرج بشكل دقيق ضمن نطاق الوالية كموضوع قائم             . الدويل
اته، غري أن للفصل فيه تأثرياً مباشراً على تفسري االنتهاكات املزعومة للقانون اإلنساين الدويل              بذ

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، اللذين ُيبّت مبوجبهما يف دعاوى جرائم احلرب واجلرائم ضد             
  .اإلنسانية، فضالً عن انعكاساته يف سياق املساءلة واملسؤولية اجلنائية الفردية

  توضيحات متهيدية  -انياً ث  
. مثة صعوبة مفاهيمية تنشأ من طبيعة أطراف هذا الرتاع فيما يتعلق بالقانون الدويل              -٣

فالقانون الدويل الذي حيكم استخدام القوة قد تطور عرب الزمن ليصبح ناظماً لسلوك الدول              
األرض ودون التشكيك بأي شكل من األشكال يف وحـدة          . يف عالقاهتا مع بعضها البعض    
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الفلسطينية احملتلة، فإن من املهم اإلشارة إىل أن غزة معزولة متاماً عن بقية فلـسطني احملتلـة                 
وليست ممثلة بشكل مباشر، بالنظر إىل هيكلها اإلداري احلايل، يف احملافل الدبلوماسية الدولية، 

. ألمم املتحدة يف شرم الشيخ، أو يف ا٢٠٠٩مارس /كمؤمتر اجلهات املاحنة الذي ُعقد يف آذار
ويف الوقت ذاته، فإن مقاصد القانون الدويل الذي ينظم استخدام القـوة تـرتبط حبمايـة                

 من ميثاق األمم املتحدة على      ٢ من املادة    ٤الشعوب وحفظ السلم، وهو ما تعرب عنه الفقرة         
ـ       "حنو يتعدى العالقات بني الدول عندما تضيف العبارة التالية           ق أو على أي وجه آخر ال يتف

 مـن   ١ من املادة    ١ويف تعداد مقاصد األمم املتحدة، تؤكد الفقرة        ". ومقاصد األمم املتحدة  
وهذه ". وفقاً ملبادئ العدل والقانون الدويل    "امليثاق االلتزام حبل املنازعات بالوسائل السلمية       

ة يف األحكام، عندما ُتقرأ يف ضوء ديباجة امليثاق، فهي حتكم بوضوح تقييم أي استخدام للقو       
قرار حمكمة العدل الدوليـة يف      وقد وّسع   . العالقات الدولية يتجاوز حدود السيادة اإلقليمية     

قضية نيكاراغوا هذا املنطق فيما يتعلق بسد الذرائع الدفاعية الستخدام القوة لينطبـق علـى              
  . امليثاقإطارالقانون الدويل العام خارج 

فيما يتعلق بطـابع االلتـزام القـانوين         داعياً آخر للقلق  أما خبصوص غزة، فإن مثة        -٤
فإسرائيل حتتج رمسياً بأهنا مل تعد سلطة احتالل، بعد تنفيذ خطـة            . سرائيل جتاه سكان غزة   إل

اللتزامات املنصوص  لمتثال  اال، ولذلك فإهنا ليست مسؤولة عن       ٢٠٠٥فك االرتباط يف عام     
 االحتجاج رفضاً واسعاً انطالقاً من      غري أن اخلرباء رفضوا هذا    . عليها يف اتفاقية جنيف الرابعة    

اإلعالنات الرمسية الصادرة عن    من  على األرض و  إلسرائيل  الوقائع املتمثلة يف السيطرة الفعلية      
، )A/HRC/8/17(األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام مفوضة جهات من بينها  

). ٢٠٠٩(١٨٦٠من يف قـراره     أل، وجملس ا  ٦٣/٩٨ و ٦٣/٩٦واجلمعية العامة يف قراريها     
، مل تزل إسرائيل تسيطر بشكل كامل على مجيع املداخل واملخارج الربيـة             ٢٠٠٥فمنذ عام   

كما أن احلصار الفعلي الذي     . والبحرية، ومتارس سيطرهتا على أجواء غزة ومياهها اإلقليمية       
يش يف  كل شخص يع  ورفاه   قد أثّر بعمق على حياة       ٢٠٠٧فرضته على غزة منذ صيف عام       

لألرض الفلسطينية احملتلة، فـإن االلتزامـات       الوضع الدويل   النظر عن   ولذلك، فبغض   . غزة
املترتبة على اتفاقية جنيف الرابعة وتلك املترتبة على القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون             

   .مجيعها منطبقة بالكامل فيما يتعلق باستخدام القوةهي اجلنائي الدويل 
توضيح التمهيدي األخري بالعالقة اليت تربط القانون الدويل حلقوق اإلنسان          ويتعلق ال   -٥

فليس كل انتهاك حلقوق اإلنسان أو خرق       . والقانون اإلنساين الدويل بالقانون اجلنائي الدويل     
عالوة على ذلك، يتعني إثبات القصد     و. التفاقيات جنيف يشكل جرمية حرب أو جرمية دولة       

ومن حيث اجلـوهر، يـشكل تعريـف        . أو بأدلة ظرفية  وقف ذهين   مباجلرمي، سواء ارتبط    
 مـن اتفاقيـة     ١٤٧على النحو الوارد يف املادة      " املخالفات اجلسيمة "اتفاقات جنيف ملفهوم    

ومن اجلدير باملالحظة أيـضاً  . جنيف الرابعة، أساساً قانونياً لالدعاءات املتعلقة جبرائم احلرب   
 يقتصر على حتديد وتنفيذ االلتزامات األساسية املترتبة على         أن دور القانون اجلنائي الدويل ال     
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القانون اإلنساين الدويل يف وقت احلرب، وإمنا يشمل أيضاً مراعاة االنتـهاكات اجلـسيمة              
  . حلقوق اإلنسان النامجة عن أمناط احلكم القمعية يف وقت السلم

هاكات القانون اإلنساين   وينبغي أن جيمع نطاق التحقيق املوصى به بني االهتمام بانت           -٦
من حيث صـلته حبقـوق      ) التعاهدي والعريف (الدويل وقوانني احلرب والقانون الدويل العام       

وواجبات إسرائيل كسلطة احتالل، وحقوق وواجبات محاس كطرف ميـارس يف الوقـت             
أي حتقيق تـأذن    يف  وُينتظر كذلك أن تتعاون إسرائيل      . يف غزة فعلية  الراهن سيطرة سياسية    

 من ميثاق األمم    ٥٦وفقاً اللتزاماهتا كدولة عضو مبوجب املادة       وذلك  جرائه األمم املتحدة    بإ
املتحدة اليت تدعو الدول األعضاء إىل التعاون مع املنظمة، فضالً عن الواجبـات اإلضـافية               

غري أن من املثري للقلق قراءة التقـارير        . الواردة يف اتفاقية امتيازات وحصانات األمم املتحدة      
أدلـوا  ملرت وغريه من كبار املسؤولني اإلسرائيليني قد        واليت تفيد بأن رئيس الوزراء إيهود أ      

جـيش  حلماية أي فرد من أفـراد       ستتخذ  التدابري الالزمة   مفادها أن مجيع    رمسية  بتصرحيات  
فهذه . )١( من التعرض لالهتام، ومنع إدانته ومالحقته قضائياً يف حال اهتامه          الدفاع اإلسرائيلي 

ويف هـذا   . أي حتقيق مقترح  يف  مع أي توقع إلبداء تعاون رمسي جاد        متعارضة  ملواقف تبدو   ا
السياق، فقد يكون من الضروري االعتماد بشكل أكرب على املنظمات غري احلكومية احملترمة             

  . األدلة وتقدمي التقارير وعلى املقابالت الرمسية مع املراقبني والشهود املؤهلنياليت تقوم جبمع 

تعذر إجراء التمييز اإللزامي    : طابع الالمشروعية املتأصل يف اهلجمات      - ثالثاً  
     قانوناً بني األهداف املدنيـة والعـسكرية يف اهلجمـات املـستمرة            

 كـانون   ٢٧يف  علـى غـزة     الواسعة النطاق اليت شنتها إسـرائيل       
  ٢٠٠٨ديسمرب /األول

اليت ينطـوي عليهـا أي حتقيـق يف         يرى املقرر اخلاص أن املسألة القانونية األهم          -٧
العمليات العسكرية اليت ُشنت مؤخراً ترتبط باالدعاء اإلسرائيلي األساسي باحلق يف استخدام            
األسلحة احلديثة على نطاق واسع ضد شعب حمتل يعيش يف ظل ظروف العزل القائمـة يف                

ييز، بقدرٍ كاٍف من    ما إذا كان من املمكن التم     حماولة إثبات   وتنطوي هذه املسألة على     . غزة
االتساق، يف ظل الظروف القائمة يف غزة، بني األهداف العسكرية والسكان املدنيني احمليطني             

ويشكل فيما يبـدو  غري قانوين يف ذاته    ُيعترب  وإذا مل يكن ذلك ممكناً، فإن شن اهلجمات         . هبا
ل إىل هذا االستنتاج    ومثة ما يربر التوص   . من أكرب جرائم احلرب مبوجب القانون الدويل      جرمية  

  .استناداً إىل األدلة األولية املتاحة

__________ 

جيب أن يعرف اجلنود والقادة الذين أُرسلوا إىل غزة أهنم مبأمن من خمتلف احملـاكم وأن دولـة إسـرائيل              " )١(
 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٦، لوس أجنليس تاميزصحيفة " ستساعدهم وتدافع عنهم يف هذا الصدد
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ومبا أن اهلجمات كانت موجهة إىل مناطق ذات كثافة سكانية عالية، فإن إصـابة                -٨
ة يالعسكرية اإلسرائيل بالقذائف  املستشفيات واألماكن الدينية والتعليمية ومرافق األمم املتحدة        

الضحايا املدنيني كان أمراً ال مناص منه إىل حد         وما متخض عنه ذلك من سقوط الكثري من         
فبما أن مجيع احلدود كانت مغلقة، مل يكن بوسع املدنيني          . على حنو مؤكد  ما ونتيجة متوقعة    

أكثر حتديداً هبـذا الـشأن،      ووللتوصل إىل استنتاجات ذات حجية      . الفرار من بؤرة األذى   
ألسـلحة والتكتيكـات واملـذاهب      سيكون من الضروري إجراء حتقيق يستند إىل معرفة با        

العسكرية اإلسرائيلية من أجل تقييم مدى إمكانية تفادي األهداف غري العـسكرية وجتنـب      
ولكن . ني، بصورة عملية ووفقاً ملعطيات ساحة املعركة      نيسقوط ضحايا من املدنيني الفلسطي    

التوصـل  ت املتاحة   هذا التحقيق، من املمكن استناداً إىل التقارير واإلحصاءا       إجراء  حىت دون   
استنتاج أويل هام مفاده أنه، نظراً لعدد الضحايا املدنيني الفلسطينيني وحجم الدمار الـذي              إىل  

أحجموا عن إجراء التمييز  فإما أن يكون اإلسرائيليون قد      حل باألهداف غري العسكرية يف غزة،       
 ذلك يف ظل ظروف القتال      عجزوا عن أهنم  الذي تقتضيه القوانني الدولية العرفية والتعاهدية أو        

واستناداً . اهلجمات والقانون الدويل أمراً متعذراً    ، األمر الذي جيعل من التوفيق بني تلك         السائدة
  :، فقد متثلت النتائج الرئيسية للعملية العسكرية فيما يلياملتوفرةإىل املعلومات 

.  مقـاتالً  ٢٣٥ من القتلى الفلسطينيني، منـهم       ١ ٤٣٤سقط ما جمموعه      )أ(  
 امرأة، كما قتل    ١٢١ طفالً و  ٢٨٨ لقوا مصرعهم، منهم      مدنياً ٩٦٠حنو  وتفيد التقارير بأن    

.  يف الضربات اجلوية اليت ُنفذت يف اليـوم األول          قتيالً ٢٣٥ رجل شرطة سقط منهم      ٢٣٩
 امرأة  ٨٢٨وأطفال   ١ ٦٠٦ من اجلرحى الفلسطينيني، منهم      ٥ ٣٠٣كما سقط ما جمموعه     

 فلسطيين يف غـزة، دون احتـساب        ٢٢٥يل أو جريح واحد من كل       سقط قت أي أنه قد    (
  ؛)٢()اإلصابات النفسية اليت ُيفترض أن يكون عددها مرتفعاً

تكبدت املنازل والبىن التحتية العامة يف مجيع أحناء غزة، وال سيما يف مدينة               )ب(  
 عدد املنـازل الـيت      غزة، دماراً واسعاً، مبا يف ذلك العديد من مرافق األمم املتحدة؛ وُيقّدر           

  .مرتل ٢١ ٠٠٠بنحو ُدّمرت بالكامل أو تعرضت ألضرار جسيمة 

__________ 

دىن لالستشارات واقتبس منه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية        خلص تقرير أصدرته مؤخراً شركة الشرق األ       )٢(
 يف املائـة    ٩٦، إىل أن    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٦يف تقريره املتعلق بالوضع اإلنساين يف غزة الصادر يف          

 يف املائة من سكان حمافظيت مشال غـزة ورفـح مـصابون             ٨١من سكان غزة مصابون باالكتئاب، وأن       
إن هذا التدهور النفسي هو حبد ذاته مؤشر على فشل السلطة احملتلة يف الوفاء بواجبها               و. باالكتئاب الشديد 

 .األساسي جتاه احلفاظ على صحة املدنيني الرازحني حتت االحتالل
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شخص يف مالذات مؤقتة توفر أدىن قدر        ٥١ ٠٠٠ما جمموعه   داخلياً  ُشّرد    )ج(  
      ممكن من احلماية، يف حني الذ آخرون مبنازل أصدقائهم وأقارهبم اليت بـدت أكثـر أمانـاً                 

  . )٣(بعض الشيء
يقة للتوفيق بني املقاصد العامة للقانون اإلنساين الدويل ومقتضياته احملددة          وما من طر    -٩

ديـسمرب  / كانون األول  ٢٧وبني نطاق وطابع اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية اليت بدأت يف          
 وطائرات مروحيـة مـن    ١٦-فاهلجمات اليت ُشّنت بطائرات مقاتلة من طراز إف       . ٢٠٠٨

يضم مليون  قد استهدفت جمتمعاً    طويلة املدى من الرب والبحر      الوقذائف املدفعية   طراز أباتشي   
التقارير اليت قـدمها املقـرر      عليه  وعلى حنو ما شددت     . ونصف مليون شخص ال حيلة هلم     

اخلاص إىل اجمللس مؤخراً، فإن سكان غزة كانوا معرضني خاصة لألضرار البدنية والنفـسية              
 على شفري االهنيار من جراء احلصار الذي        النامجة عن تلك اهلجمات ألن اجملتمع ككل كان       

 شهراً ومنع تدفق املواد الغذائية والوقود واإلمدادات الطبية وحصرها يف مـا دون              ١٨استمر  
حد الكفاف، وكان مسؤوالً، وفقاً لألخصائيني يف قطاع الصحة، عن تدهور إمجايل للحالـة              

يف إطار القانون الـدويل     يم  ولدى إجراء أي تقي   . الصحية لسكان غزة وللنظام الصحي ككل     
ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار احلالة املترديـة        ،  ديسمرب/ كانون األول  ٢٧للهجمات اليت بدأت يف     

املستمر وغري املشروع الذي يـشكل      لسكان غزة املدنيني من جراء احلصار اإلسرائيلي السابق         
ذاء والرعايـة الـصحية     واجب توفري الغ   (٥٥و) حظر العقاب اجلماعي   (٣٣انتهاكاً للمادتني   

وانطالقاً من التزام سلطة االحـتالل      . من اتفاقية جنيف الرابعة   ) للشعب الواقع حتت االحتالل   
الشعب املدين احملتل، فإن شن هجوم شامل على جمتمع قد أضعفته أصـالً             رفاه  باحلرص على   

املشار املسؤولية  املشروعة هو أمر يزيد، فيما يبدو، من شدة اإلخالل ب         ممارسات االحتالل غري    
  . صعوبات التقيد مببدأ التمييز بني األهداف املدنية والعسكريةإليها أعاله بسبب 

 أثناء  رئيس سفارة إسرائيل يف االحتاد األورويب، السفري زيفي تال،        نائب  حاول  وقد    -١٠
نقاش مع جلنة تابعة للربملان األورويب، الدفاع عن اهلجمات على غزة بوصـفها هتـدف إىل                

رس تابعة لألمـم   بقصف مدا مزاعم تتعلق   ويف معرض الرد على     ". غريب جداً "عاجلة وضع   م
 وتبـادل   املعركةاناًً وسط حرارة    نرتكب أخطاًء أحي  إننا  "عن تال قوله    املتحدة يف غزة، ُنقل     

غري أن هذه العبارة شديدة التـضليل يف وصـفها   ".  من اخلطأ  لسنا معصومني ف. إطالق النار 
على منطقة  واسع النطاق   ال تتعلق بأخطاء أو بعصمة، وإمنا باعتداء         فاملسألة   .لساحة املعركة 

حضرية ذات كثافة سكانية عالية حيث ال ميكن أن يفضي هذا الواقع إال لتعريض الـسكان                
املدنيني مجيعهم حلرب ال إنسانية تقتل وتشوه وتسبب أذًى نفسياً ُيرجح أن تكون له آثـار                

  . يف املائة من سكان غزة٥٠ى األطفال الذين يشكلون أكثر من طويلة األمد، ال سيما عل
__________ 

فربايـر  / شـباط  ٩مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، معلومات ميدانية حمدثة من منسق الشؤون اإلنسانية،             )٣(
؛ املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، بيان صحايف، رقم        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢، ونداء غزة العاجل،     ٢٠٠٩
 .٢٠٠٩مارس / آذار١٢، ٣٦/٢٠٠٩املرجع 
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 اهلجمـات   الدبلوماسية، وعـدم تناسـب    املعاجلة  عدم استنفاد سبل      -رابعاً   
  وطابعها غري الدفاعي

 من ميثاق األمم املتحدة،     ٢ من املادة    ٤الفقرة  وكذلك  يقتضي القانون العريف الدويل،       -١١
املالذ ، أن يكون اللجوء إىل القوة لتسوية نزاع دويل هو           ١ادة   من امل  ١ يف ضوء الفقرة     مفسرةً

الدبلوماسية والبدائل السلمية، هذا لو افترضنا للحظة أن سلطة         املعاجلة  األخري بعد استنفاد سبل     
غـري أن هـذا     ).  أدنـاه  ٢٨انظر الفقرة   (احتالل ميكن أن تّدعي حقها يف الدفاع عن نفسها          

" حمتلـة "مل تعد من الناحية القانونية      اإلسرائيلي بأن غزة    االدعاء  التحليل يفترض بالطبع رفض     
في سياق محاية اجملتمع اإلسـرائيلي      ف. ٢٠٠٥منذ تنفيذ خطة فك االرتباط اإلسرائيلية يف عام         

من الصواريخ اليت ُتطلق من غزة، فإن األدلة القاطعة تدعم االستنتاج القائل إن وقف إطـالق                
 كان وسيلة ناجعة لبلوغ هذا اهلـدف،        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩نذ  مالذي كان سارياً    النار  

  . سقطوا يف إسرائيلنيدل عليه عدد الصواريخ املطلقة وعدد الضحايا الذيوهو ما 
وقـذائف  ويوضح الرسم البياين أدناه، املستند إىل مصادر إسرائيلية، عدد الصواريخ             -١٢

، حيث امتدت فترة وقف إطالق      ٢٠٠٨م  كل شهر يف عا   يف  الفلسطينية اليت أُطلقت    اهلاون  
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٤الفعلي يف   انتهائها  يونيه إىل   / حزيران ١٩يف  بدئها  النار أساساً منذ    

 غزة ُيقال إهنا أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن سـتة             ضربة قاتلة إىل  عندما وجهت إسرائيل    
دى كانت فترة وقف إطالق     ويثبت الرسم البياين بصورة جازمة إىل أي م       . ناشطني يف محاس  

  .النار هي الفترة األكثر أمناً على صعيد التهديدات النامجة عن إطالق الصواريخ

  ٢٠٠٨اليت أُطلقت يف عام الفلسطينية وقذائف اهلاون عدد الصواريخ     
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إىل  )٤(خلص مؤلفو دراسة تستند إىل البيانات املعروضة يف الرسم البياين أعاله          قد  و  -١٣
يونيـه  /وقف إطالق النار أثبت فعاليته بصورة ملحوظة؛ فما أن بدأ سريانه يف حزيران            "ن  أ

املُطلقـة مـن غـزة      وقذائف اهلاون   ، حىت اخنفض إىل الصفر تقريباً عدد الصواريخ         ٢٠٠٨
جتربة وقف إطالق النار املؤقتـة      وقد دلت   ". واستمر احلال على ذلك ملدة أربعة أشهر تقريباً       

اليت تـستخدم فيهـا     اهلجمات  لوقف  طراف اليت متارس السيطرة على غزة       استعداد األ على  
  .الصواريخ وقذائف اهلاون، كما دلت على قدرة هذه األطراف على وقف تلك اهلجمات

وعالوة على ذلك، ُتظهر السجالت أنه خالل فترة وقف إطالق النـار، كانـت                -١٤
ووفقاً للدراسة املذكورة .  هي اليت تردإسرائيل أساساً هي اليت تلجأ إىل خرق االتفاق ومحاس

، كانت  ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٠أعاله، فقد اسُتنتج أنه خالل فترة زمنية أطول، متتد من عام            
وخـالل  .  يف املائة من حوادث العنف املتبادل      ٧٩إسرائيل هي اليت خترق فترات اهلدوء يف        

دنة بعد سلسلة حوادث    ديسمرب، اهنارت اهل  / كانون األول  ٢٧األحداث اليت سبقت هجمات     
نوفمرب قتلت فيها إسرائيل فلسطينياً يف غزة فكان الـرد بـإطالق      / تشرين الثاين  ٤وقعت يف   

من غزة، ومن مث ُشّنت ضربة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ستة فلـسطني              هاون  قذائف  
 وبعبارة أخرى، فإن اهنيار وقف إطالق النار كان على مـا يبـدو نتيجـة              . آخرين يف غزة  

، إطـالق   قانونياً أو أخالقياً أو سياسياً    يربر،  انتهاكات إسرائيلية أساساً، وإن كان ذلك ال        
  .انتهاكاً صرحياً للقانون اإلنساين الدويليشكل حبد ذاته فهذا دنيني، املصواريخ تستهدف 

إضافة إىل ذلك، فإن قادة محاس اقترحوا مراراً وبشكل رمسي متديد وقف إطـالق         و  -١٥
أن رئيس الواليات املتحـدة األمريكيـة،       ومن اجلدير بالذكر    . )٥(فترات طويلة أيضاً  النار ول 

تعيينه موفداً خاصاً بشأن    أدىل به مبناسبة    حتقيق النتيجة ذاهتا يف بيان      إىل  باراك أوباما، قد دعا     
فـتح  ، ينبغـي    وقف دائم إلطالق النار   يف إطار    "هقال إن حيث  الرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين    

 ويتسق هذا التأكيد مع الدعوة اليت     ". ابر احلدودية لغزة للسماح بتدفق املعونات والتجارة      املع
تقدمي املساعدة اإلنسانية، مبا فيهـا الغـذاء        ل) ٢٠٠٩(١٨٦٠وجهها جملس األمن يف قراره      

فعلياً وضع يتطلب ، وهو ما  وتوزيعها دون عراقيل يف مجيع أحناء غزة      ،والوقود والعالج الطيب  
 من  ٥٥ و ٣٣ للمادتني   اًانتهاكفرضه والذي يشكل    إسرائيل  واصلت  ار غزة الذي    حد حلص 

  .اتفاقية جنيف الرابعة

__________ 

)٤( N. Kanwisher, H. Haushofer and A. Biletzki, “Reigniting violence: how do ceasefires end?” ،٢٤ 
 .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

ن هنايتها، أعربنا عن استعدادنا لالتفاق على هدنة شـاملة جديـدة            عندما اقتربت هذه اهلدنة املخروقة م     " )٥(
هذه الوحشية  "من مقالة خلالد مشعل بعنوان      " مقابل رفع احلصار وفتح مجيع معابر غزة، مبا فيها معرب رفح          

متاحة أيضاً  . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٦ بتاريخ   الغارديانُنشرت يف صحيفة    " لن حتطم إرادتنا يف التحرر    
اطُلع عليها عـرب     (www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/06/gaza-israel-hamas: لى العنوان ع

 ).٢٠٠٩مارس / آذار٣هذا املوقع يف 
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وقد أّدى رفض إسرائيل املستمر االعتراف حبماس كجهة سياسية فاعلة، استناداً إىل              -١٦
حقوق اإلنـسان   إعمال  ، إىل عرقلة مجيع املساعي الرامية إىل        "منظمة إرهابية "وصمها بأهنا   

وهذا الرفض مهـم    . معاجلة الشواغل األمنية بالوسائل الدبلوماسية بدالً من استخدام القوة        و
وأمهها أن الكثافة السكانية العالية يف غزة تعـين   )  أعاله ٣انظر الفقرة   (ألسباب سبق ذكرها    

أن االعتماد على العمليات العسكرية الواسعة النطاق لضمان أمن إسرائيل هو أمٌر ال ميكـن               
ورفـاه  فيق بينه وبني االلتزامات القانونية اليت تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة حبماية سالمة      التو

   .شعب غزة احملتل إىل أقصى حد ممكن
خيـارات غـري عنيفـة      اللجوء إىل   استنتاجات هامة تثبت الصلة بني      وهناك عدة     -١٧

  :ومقتضيات القانون اإلنساين الدويل، على النحو التايل
بت الوقف املؤقت إلطالق النار جناحاً باهراً يف وضع حـد للعنـف      أثلقد    )أ(  

  املتبادل وسقوط الضحايا من اجلانبني؛
اجلانب الفلسطيين بوقف إطالق النار، مع استثناءات قليلة نسبياً، ومل          التزم    )ب(  

يلجأ إىل العنف إال كرد فعل، يف حني أخفقت إسرائيل يف تنفيذ تعهدها برفع احلصار ويبدو                
والقيام بأفعال  استهدافية  عمليات اغتيال   بتنفيذ  هنا املسؤول الرئيسي عن خرق فترات اهلدوء        أ

 تـشرين   ٤ يف   الضربة اجلوية الـيت شـنتها     وال سيما   أخرى عنيفة وغري قانونية،     استفزازية  
  ؛٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 تبدو قيادة محاس مستعدة يف الوقت الراهن للعودة إىل وقف إطالق النـار              )ج(  
لطبيعـة  ، وهو ما ينبغي حتقيقه يف مجيع األحوال نظراً          قيد أو شرط  شريطة رفع احلصار دون     

بضمانات حتول دون هتريـب  أن يكون رفع احلصار مقترناً ينبغي كما  احلصار غري القانونية،    
  األسلحة من اجلانب الفلسطيين وبااللتزام بوقف عمليات االغتيال من اجلانب اإلسرائيلي؛

ثبت مـن    النمط العام الذي كان سائداً إبان شن اهلجمات، إذا ما            يؤدي  )د(  
إىل تقويض ادعاء إسرائيل بأن جلوءها إىل العنف كان ضرورياً          التحقيقات،  املزيد من   خالل  

حبق الدفاع عن   صحة االدعاء   معاً لتأييد   والدفاع  ودفاعياً، إذ ينبغي توافر عنصري الضرورة       
  النفس مبوجب القانون الدويل؛

كان استخدام إسرائيل القوة    التأكيد بأن   استناداً إىل ما سبق، ينبغي أال يؤدي          )ه(  
املسألة األهم املتمثلة يف عدم مشروعية اللجوء إىل استخدام         إىل حرف االنتباه عن     " تناسيبغري  "

ة، القوة الدفاعي استخدام  ادعاء الدفاع عن النفس و    حىت ولو قُبل، جدالً،     غري أنه   . القوة أساساً 
فيبدو أن اهلجمات اجلوية والربية والبحرية اليت شنتها إسرائيل كانت غري متناسبة علـى حنـو                

الذي شكله اجلانب اآلخر أو باألذى الذي أحلقه،        التهديد  إذا ما قيست حبجم     صارخ ومتعمد   
فضالً عن عدم االتساق بني الشدة البالغة للعنف املستخدم وما ُينشد حتقيقه من أهداف أمنيـة                
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غري أن إسرائيل مل تكلف نفسها عناء متويه سياستها القائمة على االسـتخدام غـري               . )٦(حمددة
فقد .  العريف الدويل  املتناسب للقوة، مقرةً بذلك برفضها االمتثال هلذا املطلب األساسي للقانون         

إن "النـار   بعد وقف إطالق    نقلت وكالة رويترز الصحفية عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي قوله          
 النار على سكان اجلنوب، فإن إسرائيل سترد رداً         تموقف احلكومة منذ البداية هو أنه إذا أُطلق       

وما دام تعليق رئيس الوزراء يعكس سياسة إسرائيل، فإنه تنصل جديد           . )٧("قاسياً وغري متناسب  
  .القانون الدويل اليت حتكم استخدام القوةأهم جوانب وصارخ من أحد 

  ء اللجوعمن  - خامساً 
رفضت إسرائيل، يف إطار سياسات حربية مل يسبق هلا مثيل، السماح جلميع السكان          -١٨

 امرأة من زوجات املواطنني األجنبيات، مبغادرة منطقة احلرب         ٢٠٠املدنيني يف غزة، باستثناء     
وعلى حنو ما صرح بـه      . ديسمرب/ كانون األول  ٢٧ يوماً من اهلجوم الذي بدأ يف        ٢٢طوال  

، فإن غزة هي ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦تحدة السامي لشؤون الالجئني يف   مفوض األمم امل  
فقد ظلت مجيـع    ". الرتاع الوحيد يف العامل الذي ال يسمح فيه للسكان حىت باهلرب          "منطقة  

وبـسبب  . املعابر من إسرائيل مغلقة أثناء اهلجمات، ما عدا حاالت استثنائية نادرة وقليلـة            
فال والنساء والعجزة واملعوقني االستفادة من خيار اللجوء للهرب         ذلك، مل يكن مبقدور األط    

وقد تفاقم هـذا الوضـع      . العسكريةبؤرة يتعرضون فيها ألذى مباشر نتيجة للعمليات        من  
بسبب انعدام األماكن اليت ميكنهم االختباء فيها من أهوال احلرب الدائرة يف غزة بـالنظر إىل       

     اليت هـي مـن     أو تلك   املالجئ الطبيعية   وعدم توفر    صغر حجم هذا القطاع وكثافة سكانه     
  . صنع اإلنسان

أن حيدث يف هذا الوقـت       الدويل مل يتوقع بشكل حمدد أو صريح         والقانون اإلنساين   -١٩
 املنفذة تشري إىل أمهية إجراء حتقيق حمايد لتحديد ة لكن السياس،هذا االعتداء على املدنينيمثل 

تشكل جرمية ضد اإلنسانية على النحو املفهوم يف        هذه  " ع اللجوء من"ما إذا كانت ممارسات     
        وضـع  املرتبكة ضد اإلنـسانية، الـذي       التعريف األويل للجرائم    ف. القانون اجلنائي الدويل  

القتل العمد واإلبادة   "، يشمل   فيما يتعلق مبحاكمات جرائم احلرب بعد احلرب العاملية الثانية        
ان واألفعال الالإنسانية األخرى اليت ترتكب ضد أي جمموعة مـن           واالسترقاق وإبعاد السك  

__________ 

 من الربوتوكول األول    ٥١من املادة   ) ب(٥ية  لفقرة الفرع ينعكس هذه الرأي القانوين بصورة ذات حجية يف ا         ) ٦(
اهلجوم الذي ميكن أن ُيتوقع منه أن يـسبب،         "التفاقيات جنيف، اليت ُتعرف فيها اهلجمات غري املتناسبة بأهنا          

بصورة عرضية، خسائر يف أرواح املدنيني أو إصابة هبم أو أضرارا باألعيان املدنية أو مزجياً من هذه اخلـسائر                   
 ".األضرار، وتكون هذه اخلسائر أو األضرار مفرطة مقارنة بامليزة العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقعةو

 .www.reuters.com/article/worldNews/idUSTE5100OY20090201: انظر )٧(
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مثال علـى  هو اللجوء يف ظل هذه الظروف من االحتالل احملاصر     عفمن. )٨("السكان املدنيني 
اليت تعرض خالهلا السكان املدنيني كافة يف غزة ملخاطر بدنية ونفـسية            " األفعال الالإنسانية "

وينبغـي أال   .  جداً صغريةهي بأكملها   أرض  داخل  ثة  أساليب حرب حدي  شديدة نامجة عن    
رية التنقل للهرب من منطقة احلرب قد فُرض على سكان  حليغيب عن األذهان أن هذا التقييد       

  . آثار احلصار إضعافاً شديداًأصالً أضعفتهم 
 حرمان معظم الـسكان     تأثري يف أيضاً  وطابعها اجلغرايف   وقد كان لصغر حجم غزة        -٢٠

وبذلك فقـد   . حدودها من فرصة االبتعاد داخلياً عن مناطق القتال       ملوجودين ضمن   ااملتبقني  
أصبح قطاع غزة بأكمله منطقة حرب على الرغم من أن منطقة القتال الفعلـي يف امليـدان                 

ينجو الذي ميكّن املرء من أن هي السبيل الوحيد كانت مغادرة غزة  أن  والواقع  . أضيقكانت  
داخلياً متاحاً للسكان   التشرد  ويف هذا اخلصوص، مل يكن خيار       . نبنفسه ويلجأ إىل مكان آم    

املدنيني من الناحية العملية على الرغم من أن بعض املدنيني قد التمسوا سـالمة نـسبية يف                 
بفضل جهود تعزى   على أساس طارئ وذلك     متاحة لنسبة ضئيلة من السكان      كانت  مالجئ  

أساساً إىل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن               
احلاالت، ويف بعض   . وغريها من منظمات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية       ) األونروا(

ـ ُدفقد  . مل تتعامل القوات املسلحة اإلسرائيلية دوماً مع املالجئ على أهنا مالذات آمنة            رت ّم
  .)٩(ستة مالجئ للطوارئ تابعة لألونروا أثناء عملية الرصاص املصبوب

على ما يبدو إنشاء    املمكن  وإضافة إىل ذلك وبالنظر إىل حاالت الطوارئ، كان من            -٢١
. خميمات مؤقتة لالجئني إما يف جنوب إسرائيل أو يف البلدان اجملاورة طوال مدة اهلجمـات              

) زهاء نصف السكان املدنيني(ملسار لنحو مليون شخص من كوسوفو       هذا ا انتهاج  وقد أتاح   
احلصول على جلوء مؤقت يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة اجملاورة خالل عمليات            

أنه ويبدو بديهياً   . ١٩٩٩القصف اليت قامت هبا قوات منظمة حلف مشال األطلسي يف عام            
لكـان  خروجهم، مبنعها  خيار اللجوء هذا رفضت منح سكان كوسوفو  قد  صربيا  لو كانت   

يبدو أن من الـضروري التأكيـد يف        و. اجملتمع العاملي اهتمها بالسلوك الالإنساين واإلجرامي     

__________ 

ومبوجـب هـذا    .  من نظام روما األساسـي     ٧من املادة   ) ك(١يرد تعريف أكثر حجية يف الفقرة الفرعية         )٨(
اليت تتسبب عمداً يف معاناة شديدة      ... األفعال الالإنسانية   " تشمل اجلرائم املرتبكة ضد اإلنسانية       التعريف،

 ".أو يف أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

 مشرد من غزة يف مدرسة تابعة       ١ ٦٠٠احلالة اليت اشُتهرت إعالمياً هي حالة بيت الهيا حيث احتمى حنو             )٩(
 ١ ٦٠٠هناك تعرضت مدرسة تابعة لألونروا حيتمي فيهـا         : "وقال عنها متحدث باسم األونروا    لألونروا،  

شخص لضربة مباشرة، وكان اجليش اإلسرائيلي على ِعلم بإحداثيات املنطقة ويعرف من يوجـد فيهـا،                
باشرة وكانت الضربة اليت تعرضت هلا تلك املدرسة آخر الضربات يف سلسلة من الضربات املباشرة وغري امل               

ذا كانت جرائم حرب قد     اليت تعرضت هلا مرافق األونروا، وجيب إجراء حتقيقات يف هذا األمر لتحديد ما إ             
، نيويورك تـاميز  ، صحيفة   "إسرائيل تعلن وقف إطالق النار، ومحاس تقول إهنا ستواصل القتال         ". "ارتكبت

 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨
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قانون احلرب والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ألغراض محاية املدنيني األبرياء يف ظـروف             
التمـاس  على األقل حقـه يف      احلرب، على حق كل مدين غري مقاتل يف أن يصبح الجئاً أو             

  . وضع الالجئ، وال سيما إذا انعدمت الظروف الالزمة خليار اللجوء داخلياً
وال يعاجل هذا التأكيد السؤال املتعلق بذلك وهو معرفة ما إذا كان مـن واجـب                  -٢٢

، بالقدر املستطاع وبصورة مؤقتة على األقـل، املـدنيني الـذين             أن ُتؤوي  البلدان اجملاورة 
أقل تقدير أن على إسـرائيل كـسلطة        على  ويبدو  . ون اهلرب من منطقة حرب دائرة     يلتمس

املواد من  وبوجه عام، يرد هذا االلتزام يف       . احتالل وطرف حمارب الوفاء هبذا االلتزام القانوين      
بصفة خاصـة  واملواد الوثيقة الصلة هبذا املوضوع هي    .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٢٦إىل   ١٣

، واملادة  "آثار احلرب "إليواء السكان املدنيني من     " مناطق حمايدة "إنشاء  تتوخى     اليت ١٥املادة  
رعايـة واحترامـاً    " اليت تفرض واجباً خاصاً يقضي مبنح املرضى واجلرحى واحلوامـل            ١٦

دون الذين هـم     اليت تفرض على السلطة احملتلة واجب محاية األطفال          ٢٤ واملادة   ،"خاصني
بتسهيل إيواء هؤالء   "الذين تيتموا أو افترقوا عن عائالهتم وتلزمها        واخلامسة عشرة من العمر     

  ". األطفال يف بلد حمايد طوال مدة الرتاع
من الصعب، لكـن    قد جعلت   ومن املسلم به أن الظروف اخلاصة السائدة يف غزة            -٢٣

 جنيـف   ليس من املستحيل كلياً، الوفاء هبذه االلتزامات على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية            
بيد أن األمر الذي يبدو جلياً هو أنه كان ينبغي إلسرائيل بوصفها سلطة حمتلـة أن                . الرابعة

كان هذا األمر ممكناً إىل     قد  مع احلالة اليت يواجهها سكان غزة، و      تكّيف أهداف احلماية هذه     
 مبغادرة الفئات الضعيفة جداً من السكان     كحد أدىن   وحد كبري، وذلك بالسماح على األقل       

 كـانون   ٢١فـي   ف.  مثل األطفال واملرضى واملعوقني واليتامى واملسنني واجلرحـى        املدنيني
 ذكر اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية، على سبيل املثال، أن أكثر من ٢٠٠٩يناير /الثاين

الذين وقعوا ضـحايا للعمليـات      )  قتيل وآالف اجلرحى   ١ ٣٠٠أكثر من   (نصف املدنيني   
وتقيم هذه الصعوبة أيضاً    . من النساء واألطفال والرضَّع واملسنني    كانوا  رائيلية  العسكرية اإلس 
اليت تدفع بأن هذه العمليـة العـسكرية        )  أعاله ١٠ إىل   ٨انظر الفقرات من    (وزناً للحجة   

  .بطبيعتها املتأصلة تفضي إىل جرائم حرب
اإلنساين الدويل يف   وهناك آثار أخرى فيما يتعلق بالتمسك حبقوق اإلنسان والقانون            -٢٤

املدنيني بالبقاء يف منطقة احلرب جيعل من األصعب، إن مل          كما أن إلزام    . ظل ظروف احلرب  
يكن من املستحيل، احلفاظ باستمرار على التمييز بني األهداف العسكرية واألهداف املدنيـة           

املدنيني ت  قد استخدم يّعقد أيضاً تقييم ادعاءات إسرائيل بأن محاس        وهو  . يف ظروف القتال  
فإذا .  لتكون منطلقاً للمقاومة،مواقع مدنية، مثل املدارس واجلوامعواستغلت كدروع بشرية،   

قـدراً مـن    مل يتمكن املدنيون من مغادرة منطقة احلرب يف ظل ظروف االكتظاظ، فـإن              
تنطوي علـى  ظروف ظل حدث بالضرورة، وال سيما يف االختالط بني املدنيني واملقاتلني سي  

  .مسألة حياٍة أو موٍتمواجهة 
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  حتقيق اخلرباء يف جرائم احلرب  -سادساً  
يف ادعاءات جـرائم احلـرب املرتبطـة        إلجراء حتقيق   واسعة النطاق   دعوات  هناك    -٢٥

هذا التحقيق، وحـثّ    إجراء  قد دعا األمني العام إىل      ف. باملواجهة األخرية اليت وقعت يف غزة     
املفوضـة  وأيَّـدت  دليل على وقوع جرائم حـرب،    على إنشاء آليات للمساءلة، إذا أُقيم ال      

السامية حلقوق اإلنسان إجراء حتقيق يف جرائم احلرب احملتملة، وأوصت بالنظر يف االدعاءات             
يقترح املقرر  وال  . جبرائم احلرب اليت ارتكبها كال طريف الرتاع اإلسرائيلي والفلسطيين        املتعلقة  

األدلـة  انعكاسـات    اخلرباء لتقدمي تقرير عن      اخلاص إجراء حتقيق آخر بل حتقيق يضطلع به       
نتـهاكات   اال جرائم احلرب ذات  انعكاسات  ، وال سيما    املتاحة على القانون اإلنساين الدويل    

احملـددة  التعهـدات   يف االعتبار   التقرير  يأخذ هذا   وينبغي أيضاً أن    . ظاهرةتنطوي على   اليت  
 املهم مراعاة عدة عوامل، مبا فيها ويف معرض تصور هذا التحقيق، من. جمللس حقوق اإلنسان 

، والسؤال اخلتامي الذي يتعلق مبدى      قواعد القوانني الدويل املنطبقة   السؤال األويل عن جمموعة     
يف املرمـوقني   رباء  أو أكثر من اخل   وينبغي أن جيري هذا التحقيق ثالثة       . توافر آليات للمساءلة  

  .ائي الدويلجمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلن

  نطاق التحقيق  -ألف   
ينبغي اإلذن بإجراء حتقيق مكمل ملهمة تقصي احلقائق اليت أذن هبا اجمللس يف قـراره                 -٢٦
تلك املعـدة عمـالً     فيها  استعراض مجيع التقارير، مبا     :  ألداء مهمتني أساسيتني مها    ١-٩/دإ

حتديـداً  لرئيسية جلرائم احلرب    االدعاءات ا تستند إليها   ، وحتديد الوقائع اليت     ٩/١-بالقرار دإ 
قاطعاً قدر اإلمكان، مبا يف ذلك األدلة املستقاة من شهادات شهود عيان على املمارسـات               

عما هو متاح من تفسريات تّربئ من املسؤولية أو ختففهـا، وال            فضالً  القتالية املطعون فيها،    
على أي أنه   . والفلسطيينسيما إذا قدمها قادة عسكريون وسياسيون من اجلانبني اإلسرائيلي          

جبرائم فإن االدعاءات املتعلقة    ،   كما يظهر  حيد اجلانب كان و الرغم من أن اهلجوم على غزة       
فيما يتعلق حبماس،   ف. االعتباريف   ينبغي أن تؤخذ     احلرب اليت ارتكبها كال الطرفني يف الرتاع      

، امن أراضيه أطلقت   اليت   املتعلقة بالصواريخ جممل الوقائع   فإن هذا يشري بالدرجة األوىل إىل       
ما إذا كانت الصواريخ قد أُطلقت من ِقَبل        (عزو املسؤولية   مبا يف ذلك حتديد النوايا ومسائل       

وسيلزم أيضاً النظر يف مجيـع األدلـة        ). ميليشيات مستقلة أو حىت مجاعات معارِضة حلماس      
وسـيكون مـن    . امهاأنواع األسلحة املستخدمة والظروف القتالية الستخد     تبني  املتاحة اليت   

املنطبقـة  اجلنائي الدويل   قواعد القانون   املفيد أيضاً أن يتناول تقرير التحقيق مسائل كمصدر         
املـسؤولية  ، وأن يوصي باإلجراءات البديلة لتحديـد         باالستناد إليها  اليت ميكن تقييم األدلة   

ؤولية وقدرة منظومـة    احملتملة لألفراد واألطراف الفاِعلة السياسية، وال سيما فيما يتعلق مبس         
 والعقبات  تقرير بأوجه عدم التيقن القانوين    ويف هذا الصدد ينبغي اإلقرار يف ال      . األمم املتحدة 

  .السياسية اليت تعترض إنشاء آليات فعالة
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مبـسؤولية  دليل على انتهاك القانون اإلنساين الدويل سُيلقي        الوينبغي تذكّر أن إقامة       -٢٧
 وهو ما يتوقـف علـى       ،ة، ورمبا على جهة فاعلة من غري الدولة        على عاتق الدول   غري جنائية 

املعتمدة فيما يتعلق بالتطور الذي شهدته مؤخراً القوانني التعاهديـة والعرفيـة            وجهة النظر   
 مبا يف ذلك التأثري العام للربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات           الدولية املتعلقة باحلرب،  

وينبغي أن يوضـح يف التقريـر       . عايري القانونية ذات الصلة   على توضيح امل  ) ١٩٧٧ (جنيف
ال تشكل  رب، حىت وإن كانت انتهاكات جسيمة،       املتعلق بالتحقيق أن انتهاكات قوانني احل     

 مـن   ٨وإن كانت املادة    خملة بالسلم   جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم      أو  تلقائياً جرائم حرب    
وتقتضي املساءلة  . اكات اجلسيمة كجرائم حرب   نظام روما األساسي تتعامل مع مجيع االنته      
واألفراد املزيد من التقيـيم     ) مبا يف ذلك الدول   (القانونية احملتملة لألطراف الفاِعلة السياسية      

لقانون اإلنساين لانتهاكات حدوث ملعرفة ما إذا كانت االدعاءات واألدلة تشري فيما يبدو إىل  
 وبالتايل تقدم أساساً سليماً من حيث الواقع والقانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،

  .)١٠(لتوجيه هتم بارتكاب جرائم دولية
 كـانون   ٢٧يف  اليت بدأت   عسكرية  العمليات  المن املهم عند إجراء حتقيق يف سياق          -٢٨

ملتعلقة االدعاءات ا  تقييم   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ ودامت حىت    ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
املزعوم املرتبط بكل من قرار حكومة إسرائيل الفعل اجلرمي ، مبا يف ذلك مسائل  بكال اجلانبني 

 بـل غزة، والظروف احمليطة بإطالق الصواريخ من قِ      لبري  اجتياح  بدء اهلجمات والشروع يف     
قـد   إلسرائيل املتمثل يف أهنا     األساسي  ويوصى كذلك بتقييم االدعاء     . املقاتلني الفلسطينيني 

هذا اهلجوم قد انتهك الفقرة تعترب أن اليت باملزاعم فيما يتعلق  النفس وذلك عنتصرفت دفاعاً 
عدواين يف ظل هذه الظروف، وما      العمل ال  من ميثاق األمم املتحدة، وبلغ حد        ٢ من املادة    ٤

أو الطابع العشوائي املالزم للحملة     على حنو غري تناسيب     استخدام القوة   اعتبار  إذا كان ينبغي    
توجد هنا مسألة معقدة    و. الدويلوالتعاهدي  للقانون العريف   ل انتهاكاً جنائياً    يشكالعسكرية  

الدفاع عن النفس   ادعاء  تتمثل يف معرفة ما إذا كان بإمكان السلطة احملتلة          ويلزم حلها، وهي    
ولو كان مفرطاً وعابراً للحدود، ميكن       حىت   ،إزاء جمتمع حمتل وما إذا كان استخدامها للقوة       

تدعي أن  ممنوعة من االعتماد على وضعها كمحتل، فهي        ويبدو أن إسرائيل    . واناًأن يعترب عد  
أن يراعي هذا التفسري للعالقة     التحقيق  املتعلق ب ال ينبغي للتقرير    االحتالل قد انتهى، وبالطبع     

  . القانونية القائمة

__________ 

لدولة تعترب مسؤولة قانوناً عن ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية، لكن األفراد        وفقاً حملكمة العدل الدولية، فإن ا      )١٠(
وال يـدرج   . هم وحدهم الذين يالحقون قضائياً وُيدانون ويعاقبون على انتهاكات القانون اجلنائي الدويل           

باشرة أو غري املقرر اخلاص هذه اإلشارة إال لتوضيح مسألة املسؤولية احملتملة للدولة، وهو ال يقصد بصورة م            
تطبيق اتفاقية منع جرميـة     ". إبادة مجاعية "مباشرة القول بأن العمليات العسكرية اإلسرائيلية ميكن أن تعترب          

 .٢٠١-١٤٢ الفقرات )البوسنة واهلرسك ضد يوغوسالفيا(اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
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ـ         وتوجد مسائل     -٢٩ سلم يف  عويصة تتعلق بالوضع القانوين ملا ُيسّمى باجلرائم املخلة بال
من جهة، فإن نظام روما األساسي الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية           ف. نورمربغحماكمات  

ضمن اختصاص احملكمة بسبب عدم االتفاق      بالسلم  مل ُيدرج بعد العدوان أو اجلرائم املخلة        
ويف حال التوصل إىل اتفاق يف إطار احملكمة اجلنائية الدوليـة، ميكـن      . على تعريف للعدوان  

ومن اجلهة األخرى   ).  من النظام األساسي   ٢-٥املادة  (جرمية العدوان   مرتكيب  مقاضاة  ندها  ع
، هناك  بالسلمهلذه املسألة املتعلقة بوضوح قاعدة مناهضة العدوان املشمولة يف اجلرائم املخلة            
لرجيينا احلديثة   قرار األغلبية الصادر عن احملكمة العليا الربيطانية يف جملس اللوردات يف القضية           

تظل يف حمكمة نورمربغ    اليت أُثبتت   احلرب العدوانية   ومفاده أن جرمية     ضد جونس وآخرين  
على حاالت اسـتخدام القـوة      آثارها  يف القانون العريف الدويل وتظل      ثابتة على حنو راسخ     

على كامل اجلدل املتعلق هبجمات     بظالهلا  وهذه مسألة هامة تلقي     . ذات حجية طعون فيها   امل
  .ل، وينبغي توضيحها بقدر اإلمكان يف التقرير املتعلق بالتحقيقإسرائي
وما يترتب عليه من مـساءلة مـا    الشواغل القانونية األخرى املتعلقة بالتحقيق      ومن    -٣٠

الطابع املتمايز لألطراف املتحاربة، مبا يف ذلك مـسائل تتعلـق بـالتقييم املناسـب               يشمل  
القانون اجلنائي الـدويل    منظور  اء الشعب احملتل من     للمسؤولية القانونية ألي سلطة حمتلة إز     

سرائيل فكت ارتباطها   إواآلثار القانونية على طابع املسؤولية اجلنائية اإلسرائيلية بالنظر إىل أن           
 واملسؤولية اجلنائية مبوجب القانون الدويل جلهة فاعلة من غري الدولـة            ،٢٠٠٥بغزة يف عام    

  . اليت يشملها التحقيقطة إدارية وحكومية خالل الفترة الواقع سلاألمر كانت متارس حبكم 

  القانون اجلنائي الدويل الساري  -باء   
الـسوابق  يف أي حتقيـق تـشمل   املنطبقة إن جمموعة قواعد القانون اجلنائي الدويل       -٣١

ـ القضائية اليت مجعتها احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائيـة      ة الدولي
لرواندا واليت نظرت بشكل كامل يف انتهاكات قوانني احلرب على النحو الوارد يف القوانني              

وينبغي أن  . األساسية االختصاصية املنشئة هلاتني احملكمتني املُنشأتني حتت سلطة جملس األمن         
أيضاً قائمة اجلرائم الدولية الواردة يف نظام روما األساسـي للمحكمـة            هذه القواعد   تشمل  

  .نائية الدوليةاجل
 ١٩٤٥اجلرائم الوارد وصفها يف اتفاق لندن املنشئ حملكمة نورمربغ يف عام        كما أن     -٣٢
حتـت  العريف   كجزء من القانون الدويل      ١٩٥٠أكدهتا الحقاً جلنة القانون الدويل يف عام        قد  

. )١١(عنوان مبادئ القانون الدويل املعترف هبا يف ميثاق حمكمة نورمربغ ويف حكم احملكمـة             
علـى  " قواعد قطعية "تشكل  باعتبارها  هذه املبادئ   مع  أكثرية خرباء القانون الدويل     وتتعامل  

__________ 

 .٩٧، اجمللد الثاين، الفقرة ١٩٥٠، حولية جلنة القانون الدويل )١١(
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ولـذلك إذا   . )١٢()١٩٨٨( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهـدات        ٥٣يف املادة   املعّرف  النحو  
القواعد " تستويف شروط إدراجها ضمن      غكانت فئات اجلرائم احملددة يف إطار حمكمة نورمرب       

وذات صـلة   منطبقـة     املشمولة يف القانون العريف الدويل، فإن هذه اجلرائم تظـل          "عيةالقط
" جرائم احلـرب  "و" بالسلماجلرائم املخلة   "ألغراض تقييم اهلجمات اإلسرائيلية حتت عناوين       

هذه اجلرائم، وال سيما اجلرائم املخلة      انطباق  واالستناد إىل   . "ضد اإلنسانية اجلرائم املرتكبة   "و
بأن اهلجمات اإلسرائيلية اليت    األساسي  للتمكن من تقييم االدعاء     كبرية  يكتسي أمهية   م  بالسل

يف جوهرها لعدم قـدرهتا علـى       إجرامية   هي   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧بدأت يف   
احلفاظ على التمييز بني األهداف العسكرية واملدنية، وهي حجة يعتـرض عليهـا القـادة               

أمكن إثبات وجود أساس متني مـن الوقـائع         وإذا ما   . رائيلالسياسيون والعسكريون يف إس   
واألدلة يدعم هذه احلجة، فإن ذلك سريسي األسس الالزمة لالحتجاج بأنه مـن املمكـن               

  .السياسيني والعسكريني على أعلى املستويات مسؤولية جنائية حمتملةحتميل القادة 
جرائم مرتبطة بالعمليات ة بوقوع   املتعلقيف االدعاءات   بقدر اإلمكان   وينبغي التحقيق     -٣٣

يف ميدان احلرب وسياسات القيادة، مثل استهداف املدارس واجلوامع وسيارات اإلسـعاف            
. واملرافق الصحية، مبا يف ذلك األدلة املتصلة بوجود نية متعمدة أو إمهال جـسيم             واملساكن  

هبا املناطق القريبة احمليطة    املباين و بأن  وينبغي مراعاة الظروف املخففة، مبا يف ذلك االدعاءات         
ومن املهم أن ُتجمع هذه األدلة على وجـه الـسرعة وأن            . كانت ُتستخدم ألغراض قتالية   

جبـرائم   فيما يتعلق    قضية ظاهرة الوجاهة  وجود  ُيطلب تعاون األطراف حبيث حيدد التحقيق       
قريـر املتعلـق   املسؤولني، ومن مث ينبغـي للت اجلناة هوية احلرب، وتتاح إمكانية التعرف إىل    

لقانون اجلنائي ميكن   مبوجب ا بالتحقيق إما أن يوصي بتشجيع األطراف على وضع إجراءات          
هبا اهتام أولئك األفراد ومالحقتهم قضائياً وفقاً لإلجراءات الواجبة ومعاقبتهم إذا تبني أهنـم              

ثبـات أن  ومن املرجح أن يتمكن التحقيق من إ.  أن يقترح بعض اآلليات البديلة مذنبون وإما 
سيتعذر حتديـد مرتكـب     ولكنه  بعض املمارسات واحلوادث تتسم خبصائص جرائم احلرب        

  . إذا مل يكن هناك تعاون من ِقبل طريف القتال على األقل ،هذه اجلرائم املفترضني) مرتكيب(
يف جـوازه   وينبغي أيضاً التحقيق يف اجلرائم املزعومة املرتبطة باالستخدام املشكوك            -٣٤

الذي خيترق املالبس ويلتصق باجللد وحيرق اجلـسد        (ألسلحة مثل الفوسفور األبيض     قانوناً  
، وقنابل املتفجرات املعدنية    )اليت تقذف سهام شفرات حادة    (، والقنابل السهمية    )حىت العظام 

اليت تسبب انفجارات كثيفة يف منطقة صغرية وتنثر أشالء اجلسد يف كـل             (اخلاملة الكثيفة   
، إال أنه مثة لقانون الدويل صراحة أي سالح من هذه األسلحة يف حد ذاهتاوال حيظر ا). مكان
استخدامها يف مناطق حضرية كثيفة السكان ومعروف       تعترب أن   كبري لوجهة النظر اليت     تأييد  

__________ 

تمع الدويل ككل   اجملالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدويل العام هي أية قاعدة مقبولة ومعترف هبا من               " )١٢(
بوصفها قاعدة ال جيوز االنتقاص منها وال ميكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدويل العـام                  

 ".يكون هلا نفس الطابع
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إجراء ويلزم  . أن تكون مأهولة هبم يشكل جرمية حرب      أنه من املعتاد    أهنا مأهولة باملدنيني أو     
وإذا ثبت وجـود    . فيهاهذا االستخدام والظروف احملددة اليت وقع       حجم  حتقيقات لتحديد   

فإن نطاق املسؤولية ينبغي أن يركز على مـستويات القيـادة           أساس يسوغ املقاضاة اجلنائية     
االسـتخدام،  اليت حتكم هذا فيما يتعلق بالسياسات واملمارسات   املسؤولة عن اختاذ القرارات     

املستوى من   مرتكيب هذه اجلرائم      وإن كان أقل أمهية هلوية     اهتماماً جدياً بوجه عام   يويل  وأن  
تعـاون الـسلطات احلكوميـة      مدى  وهنا أيضاً ينبغي تقييم     . األدىن الذين ينفذون األوامر   

       فينبغـي التوصـية     ،اإلسرائيلية كأداة لتحقيق املساءلة، وإن اعتربت هذه األداة غري موثوقة         
  .بُنُهج بديلة

، مبا يف    حرب لتحقيق يف ممارسات محاس اليت ُيدعى أهنا تشكل جرائم        وينبغي أيضاً ا    -٣٥
ذلك إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون املوجهة حنو أهداف مدنيـة واالسـتخدام املزعـوم              

وإساءة استخدام وضع بعض اهلياكل اليت حتظى باحلماية        " كدروع بشرية "لألطفال واملدنيني   
ويلزم أن حيدد إىل أي     . تشن منها عمليات قتالية   منة   مالذات آ  لتكونإما لتخبئة األسلحة أو     

مـن  تخفيف  المتمايزة أو أن تفيد يف      مدى ميكن هلذه املمارسات األخرية أن تشكل جرائم         
وهنا أيضاً مـن املهـم      .  أو تربيره  عدم احترام حصانة هذه األهداف    مسؤولية إسرائيل عن    

اإلجرامي منشأ الفعل   السياسية لتحديد   التركيز على املستوى املناسب من القيادة العسكرية و       
  . والتوصية بالطريقة اليت ميكن هبا تقييم املساءلةاحملتمل 

  توافر آليات املساءلةمدى   -جيم   
ينبغي أن يتناول التحقيق أيضاً آليات املساءلة اليت تقّيم مـن حيـث االختـصاص                 -٣٦

رية لتحميل األفراد وغريهم مـن      وجود أسباب جوه  ما تبّين   السياسية إذا   واملعقولية  القضائي  
وحيث إن إسرائيل ليست عـضواً يف  . اجلهات الفاعلة السياسية املسؤولية من الناحية اجلنائية  

املسؤولية هي أن تنشأ مبوجـب      احملكمة اجلنائية الدولية، فستكون اآللية األكثر فعالية لتقييم         
بق القضائية اليت شهدهتا فترة     على غرار السوا  سلطة جملس األمن حمكمة جنائية خمصصة لغزة        

من الناحية السياسية يف ظل الظـروف       معقوالً  على الرغم من أن ذلك ال يبدو        (التسعينات  
يتصرف مبوجب الفـصل    أن  وسيكون ممكناً من الناحية النظرية أيضاً جمللس األمن         ). الراهنة

حـىت  (وميكن القول . اءاتاحلالة إىل احملكمة الختاذ املزيد من اإلجر   فيحيل  السابع من امليثاق    
باالستناد هذه احملكمة   مثل  إن اجلمعية العامة ميكنها أن تنشئ       ) وإن اعترض البعض على ذلك    

     ومعرفـة  ". يف أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها          "إىل صالحيتها   
وهناك أيضاً بعـض    . سومة غري حم  ما إذا كانت هذه املبادرة تتعلق مبهام اجلمعية هي مسألة         

الذي قرر فيـه أن يبقـي       ) ٢٠٠٩(١٨٦٠قرار جملس األمن    كان  التساؤالت ملعرفة ما إذا     
املسألة قيد نظره، جيعل من غري املالئم للجمعية من ناحية النظام األساسي أن تتخذ أي إجراء                

  .يتصل باحلالة يف غزة النامجة عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية
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علـى  سيطرهتا الناحية املثالية، ينبغي إلسرائيل بوصفها دولة ذات سيادة متارس ومن    -٣٧
سواء بإجراءات  املزعومة أن تكون موضع التقييم القضائي،       األراضي اليت وقعت فيها اجلرائم      

 لكن حدوث ذلك مـستبعد  -عملية خمصصة استثنائية  باستحداث   أو   قانوهنا اجلنائي العادي  
بيد أن جمموعات حقـوق  . ) أعاله٧انظر الفقرة (اليت نوقشت سابقاً  لألسباب  للغاية وذلك   

اإلنسان يف إسرائيل وفلسطني احملتلة تعمل على مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات املتعلقـة               
إىل النظم اليت تسوغ اللجوء لتوفري األسباب القانونية وذلك جبرائم احلرب املتصلة باالدعاءات 

  . القانونية الوطنية
 بإجراءات  األكثر تيسراًً ترتبط مبادرات املساءلة    واملعقولية،  ومن منظور االختصاص      -٣٨

 اليت متنح حماكمهـا الـصالحية       ،البلدان، كبلجيكا وإسبانيا  بعض  القانون اجلنائي الوطين يف     
جرائم احلرب حتت عنوان الوالية القضائية العاملية، شريطة أن يكون          مرتكيب  القانونية ملقاضاة   

برعاية ُيعّد تقرير مقنع بوجود  هذا اخليار   يتيسر  ومن املرجح أن    . موجوداً يف البلد  د املتهم   الفر
  . ويوصى فيه باملساءلةاألمم املتحدة 

وقد أفضت احلالة املشار إليها أعاله إىل تفويض وزير العدل اإلسـرائيلي دانييـل                -٣٩
رئيس الوزراء أوملرت يف    لتصريح  وفقاً  وذلك  يف اخلارج   ُيحتجز  فريدمان محاية أي إسرائيلي     

إن احلكومة  : "قالق النار يف غزة بأيام قليلة حيث        جتمع لضباط اجليش بعد إنفاذ وقف إطال      
حـذرت إسـرائيل   وقد  ". ستقف باملرصاد كسد منيع حلماية كل فرد منكم من االدعاءات         

ُيـشار إىل أن    و. أيضاً من أهنا سترد يف حالة القبض على إسرائيليني واهتـامهم يف اخلـارج             
يف ميدان  ترتكب  املبادرات احملتملة يف السياقات القضائية الوطنية ال تقتصر على جرائم حمددة            

القتال بل ميكن أن متتد لتشمل اجلرائم املزعومة على أعلى املستويات السياسية والعسكرية يف              
لي أوغوسـتو   رئيس السابق لدولة شـي    توجيه االهتام لل  على  انطوت  والقضية اليت   . احلكومة

بينوشيه قد فصلت يف هذه املسائل يف النظم القانونية اإلسبانية والربيطانية فضالً عن شـيلي               
  . األلفية اجلديدةنفسها خالل أواخر التسعينات وأوائل 

  للهجماتاألوسع السياق   -سابعاً   
نيـة  يف ختام هذا التقرير، يبدو من املناسب إعادة تأكيد الصلة بني الـشواغل األم               -٤٠

رمون مـن حقـوقهم     وما دام الفلسطينيون حي   . اإلسرائيلية وحق الفلسطينيني يف تقرير املصري     
يف مقاومة االحتالل ضمن إطار القانون الدويل، ووفقاً حلق الفلسطينيني          األساسية فإن حقهم    

 بسعي إسرائيل إىل حتقيق األمن يف ظل ظروف احتالل        حتماً  يصطدم  سيظل  يف تقرير املصري    
وضع حد دائم للعنف من كال اجلـانبني تكثيـف          ، يتطلب   ويف هذا اخلصوص  . مدهطال أ 

عزم أشد من مجيع األطراف على احتـرام        وإبداء  اجلهود الدبلوماسية على وجه االستعجال،      
يف اتفاقية جنيف من حيث انطباقه على االحتالل على النحو الوارد القانون الدويل، وال سيما 

 من املهم االعتراف بأنه قد آن األوان منذ وقت طويل لتنفيذ قرار             ،وإضافة إىل ذلك  . الرابعة
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الذي يطلب إىل إسرائيل االنسحاب من األراضي الفلـسطينية،         ) ١٩٦٧(٢٤٢جملس األمن   
سرائيل املستوطنات غري الشرعية، وتكف عن اجلهود اليت تبذهلا لتغيري دميغرافيـة            إوألن تغلق   

 بشأن اجلـدار،    ٢٠٠٤ العدل الدولية الصادرة يف عام       القدس الشرقية، وحتترم فتوى حمكمة    
 من خالل اختاذ إجـراءات مـن        وتضع حداً حقيقياً لالحتالل إما عن طريق املفاوضات أو        

  . جانب واحد

  التوصيات  -ثامناً   
  :يوصي املقرر اخلاص مبا يلي  -٤١

بالتعاون مـع اإلجـراءات   أي دولة عضو   طلب فتوى تتعلق بالتزامات       )أ(  
 من ميثاق األمـم املتحـدة،       ٥٦ة جمللس حقوق اإلنسان فيما يتعلق بتطبيق املادة         اخلاص

  واألحكام ذات الصلة التفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا؛
وضع إجراء للقيام بتحقيق يضطلع به اخلرباء من منظـور دور جملـس               )ب(  

    ت العـسكرية  بالعمليـا املتـصلة   حقوق اإلنسان وذلك يف ادعاءات جرائم احلـرب         
 كـانون   ١٨ حىت   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧اإلسرائيلية يف غزة اليت دامت من       

  ؛٢٠٠٩يناير /الثاين
وضمن التسليم بأن حق الفلسطينيني يف املقاومة مبوجب القانون الدويل            )ج(  

بوصفها سـلطة   إلسرائيل  حدود القانون اإلنساين الدويل يصطدم دوماً بالشواغل األمنية         
احتـرام احلقـوق    أساس  أساسية يف عالقة األطراف على      تغيريات  تلة، وهو ما يقتضي     حم

الشرعية للشعب الفلسطيين واإلقرار بأن السالم الدائم يف غزة يقتـضي رفعـاً دائمـاً               
للحصار على املدى القصري وعملية دبلوماسية تسعى إىل حتقيق السالم وفقاً ملقتـضيات             

  .ويلالقانون الدويل على املدى الط

        


