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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلجرائية

انون الدويل،  تقرير البعثة الدولية لتقصي احلقائق للتحقيق يف انتهاكات الق            
مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان،            

  *الناشئة عن اهلجمات اإلسرائيلية على قافلة سفن املساعدة اإلنسانية

  موجز    
أعدت هذا التقرير بعثة تقصي احلقائق اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان يف القرار    

 للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل، مبا يف ذلك         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢ املؤرخ   ١٤/١
القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، الناشئة عن اعتـراض القـوات             

 الـذي  ٢٠١٠مايو / أيار٣١اإلسرائيلية قافلة سفن املساعدة اإلنسانية املتجهة إىل غزة يف         
  .اص اآلخرينقتل خالله تسعة أشخاص وأصيب العديد من األشخ

عن القانون    ويعرض التقرير معلومات أساسية تتعلق باعتراض قافلة السفن فضالً          
  .الدويل واجب التطبيق

 شـاهد يف    ١٠٠وأجرت بعثة تقصي احلقائق مقابالت شخصية مع ما يزيد عن             
وعلى أساس هذه الشهادة واملعلومات األخرى الواردة،       . جنيف ولندن واسطنبول وعمان   

 ٣١ البعثة رسم صورة للمالبسات احمليطة بعملية االعتراض الـيت حـدثت يف              استطاعت
لألحداث املؤدية إىل عمليـة     اً  واقعياً  ويعرض التقرير وصف  .  وما أعقبها  ٢٠١٠مايو  /أيار

  عن اعتراض سفينة سابعة يف  االعتراض، واعتراض كل سفينة من سفن القافلة الست فضالً
  

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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، ووفاة تسعة ركـاب وإصـابة العديـد مـن           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٦وقت الحق يف    
  .األشخاص اآلخرين واحتجاز ركاب يف إسرائيل وترحيلهم

للوقائع حسبما تراها البعثة بغية حتديد ما إذا كانت         اً  قانوني  ويتضمن التقرير حتليالً    
حدثت انتهاكات للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل             

  .وق اإلنسانحلق
واستنتجت بعثة تقصي احلقائق أن القوات اإلسرائيلية ارتكبـت جمموعـة مـن               

االنتهاكات للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق             
  .اإلنسان، أثناء اعتراض القافلة وأثناء احتجاز الركاب يف إسرائيل قبل ترحيلهم
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 مقدمة  -أوالً   

  الوالية  - ألف  
أن يوفد   "١٤/١، قرر جملس حقوق اإلنسان، يف القرار        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢يف    -١
ة دولية مستقلة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل، مبا يف ذلك               بعث

القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، الناشئة عن االعتداءات اإلسرائيلية           
وفوض القرار نفسه رئيس اجمللس بـأن      . املتجهة إىل غزة  " على قافلة سفن املساعدة اإلنسانية    

يعني أعضاء هذه البعثة وطالب البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق، الـيت يـشار إليهـا                
  .)١(عن نتائجها إىل الدورة اخلامسة عشرة للمجلساً ، بأن تقدم تقرير"البعثة"بعد باسم  فيما
، عني رئيس جملس حقوق اإلنـسان       ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٣وبعد سبعة أسابيع، يف       -٢

فيليبس، حامل الوسام الفيكتوري، وقاضي احملكمة اجلنائيـة         - هدسون. القاضي كارل ت  
واألعـضاء املعينـون    . للبعثةاً  الدولية املتقاعد والنائب العام السابق لترينيداد وتوباغو، رئيس       

اآلخرون هم السري ديزموند دي سيلفا، حامل الوسام الفيكتوري مـن اململكـة املتحـدة،               
 فيما يتعلـق    حملكمة اخلاصة اليت تدعمها األمم املتحدة     ء العام يف ا   والرئيس السابق هليئة االدعا   

بسرياليون، والسيدة ماري شانثي ديريام من ماليزيا، العضو املؤسس يف جملس إدارة املنظمـة              
الدولية لرصد حقوق النساء يف آسيا واحمليط اهلادئ والعضو السابق يف اللجنة املعنية بالقضاء              

  .على التمييز ضد املرأة
للممارسات املتبعة، أنشأت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان          اً  ووفق  -٣

كما قدم متخصصون خارجيون يف علـم الطـب الـشرعي والقـضايا           . أمانة لدعم البعثة  
  .العسكرية واألسلحة النارية وقانون البحار والقانون اإلنساين الدويل مساعدة إىل اخلرباء

متها موجهة حنو التحقيق يف الوقائع والظروف احمليطة باقتحـام          ورأت البعثة أن مه     -٤
العسكريني اإلسرائيليني قافلة السفن املتجهة إىل غزة وحتديد ما إذا كانـت قـد حـدثت                
انتهاكات للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق           

  .اإلنسان أثناء العملية
القانون الدويل  " انتهاكات"يف قراره أن يوفد بعثة من أجل التحقيق يف          وقرر اجمللس     -٥

" االعتـداءات "والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان الناشـئة عـن             
" انتـهاكات "ويبدو أن ذلك يقرر حـدوث  . اإلسرائيلية على قافلة سفن املساعدة اإلنسانية     

لك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان        بالفعل للقانون الدويل، مبا يف ذ     

__________ 

  . أعضاء عن التصويت٩ أصوات، وامتناع ٣ صوتاً مقابل ٣٢ بتصويت مسجل بأغلبية ١٤/١اعتمد القرار  ) ١(



A/HRC/15/21 

5 GE.10-16484 

إىل حدوث اعتداءات إسرائيلية على قافلـة  اً ويبدو أن القرار يشري أيض. قبل إجراء أي حتقيق   
  .السفن بوصفه حقيقة وأن السفن كانت حتمل مساعدة إنسانية

ومل تـستطع   . راضاتومل تفسر البعثة مهمتها على أهنا تستند إىل أي من هذه االفت             -٦
علـى  اً  وينطبق ذلك أيـض   . البعثة حتديد موقفها حىت توصلت إىل استنتاجها بشأن الوقائع        

  .اإلجراءات املنسوبة إىل القوات اإلسرائيلية
أي خالف على أن القوات اإلسرائيلية اعترضت قافلة السفن         اً  ومل يكن هناك عموم     -٧

وخبالف ذلك، اعتربت البعثة أن واليتها      . وأن السفن كانت حتمل بضائع ذات طابع إنساين       
تتطلب التأكد من تسلسل الوقائع واألحداث حسبما حدثت وحبث أسباب ما أشـري إليـه               

  .أعاله، وتربيره القانوين، إن وجد
. ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٩يف  اً  يف جنيف لبدء عملها رمسي    اً  وعقدت البعثة اجتماع    -٨

ن األمني العام لألمم املتحدة عن إنـشاء        ، أعل ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢وقبل ذلك بقليل، يف     
وأعرب األمني العام، . مايو/ أيار٣١فريق معين بالتحقيق يف حادث قافلة السفن الذي وقع يف 

أن يفي  "دون اإلشارة إىل جمال التحقيق احملدد الذي يتعني أن يضطلع به الفريق، عن أمله يف                
  ".در عن جملس األمنإىل البيان الرئاسي الصااً الفريق بواليته استناد

وكُلف فريق التحقيق بوالية تلقي تقارير التحقيقات الوطنيـة واستعراضـها بغيـة       -٩
  .)٢(التوصية بوسائل لتجنب وقوع حوادث مماثلة يف املستقبل

 ١٠يوليه و / متوز ١٥وأعلنت كل من إسرائيل وتركيا عن إجراء حتقيقات وطنية، يف             -١٠
  . على التوايل ٢٠١٠أغسطس /آب
وترى البعثة أن مسؤولية الفريق الذي عينه األمني العام ختتلف وتتميز إىل حد ما عن                 -١١

 التأثري اإلجيايب على العالقة بني تركيا وإسرائيل، فضالً       "مسؤولية البعثة ألن هدفه النهائي هو       
  .)٣("عن الوضع العام يف الشرق األوسط

ة انعقاد جلسات التحقيق اإلسـرائيلي       إىل علم البعث   ويف وقت إعداد هذا التقرير، منا       -١٢
وحصلت البعثة عن طريق اإلنترنت ومصادر أخرى علـى         . )٤(حتت إشراف القاضي توركل   

مـن  اً ويبدو أن جزء. نسخ طبق األصل من بعض األدلة اليت قدمها الشهود يف ذلك التحقيق         
لمت البعثـة،   وحسبما ع . هذه األدلة قدم يف جلسات مغلقة، ومل تتح نسخها األصلية للبعثة          

__________ 

. ٢٠١٠أغـسطس  / آب٢. حاطة الصحفية اليومية الصادرة عن مكتب املتحدث باسم األمـني العـام      اإل )٢(
http://www.un.org/News/briefings/docs/2010/db100802.doc.htm.  

  .املرجع نفسه )٣(
  . وبعثة إسرائيل الدائمة الواردة يف املرفق الثاينانظر املراسلة بني البعثة )٤(
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أسفر التحقيق الذي أعلنت عنه حكومة تركيا عن تقدمي تقرير أويل إىل الفريق التابع لألمني               
  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول١العام يف 

وقررت البعثة أن مهمتها تتطلب التماس التعاون من أكرب قطاع ممكن من الفئـات                -١٣
واسـتفادت البعثـة    . إسرائيلاملختلفة ألصحاب املصلحة املعنيني وخاصة حكوميت تركيا و       

استفادة كبرية من إجراء مناقشات يف جنيف مع املمثلني الدائمني إلسرائيل واألردن وتركيا             
عن البعثة املراقبة الدائمة لفلسطني لدى        واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، فضالً     

  .األمم املتحدة
اليت قدمتها حكومتا تركيـا واألردن يف       وتود البعثة أن تسجل تقديرها للمساعدة         -١٤

تيسري زيارات البعثة إىل اسطنبول وأنقرة وعمان وتوفري املعلومات ذات الصلة، ويف حالـة               
  .تركيا على املستوى الرمسي

كما تود البعثة أن تعرب عن شكرها ملكتب املنسقني املقيمني لألمم املتحدة وبرنامج      -١٥
إىل اً وجتدر اإلشـارة أيـض  . ة وعمان على ما قدماه من تعاون     األمم املتحدة اإلمنائي يف أنقر    

تعاون مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة ووكالة األمـم املتحـدة     
ومكتب املنسق اخلاص لعملية    ) أونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن        

  .باحلالة يف قطاع غزةاً بعثة علمالسالم يف الشرق األوسط إلحاطة ال
ـ             -١٦ يف هنايـة   اً  وتعرب البعثة عن أسفها العميق إلبالغ ممثل إسرائيل الدائم البعثة خطي

االجتماع بأن موقف حكومته هو عدم االعتراف بالبعثة وعدم التعاون معها، على الرغم من              
مثـل الـدائم    وتركت البعثة للم  . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٨االجتماع الودي الذي عقد يف      

  .)٥(قائمة بطلبات من املعلومات أمالً يف أن يتغري هذا املوقف قبل أن تنتهي البعثة من أعماهلا
وبالنظر إىل عدم وصول رد من املمثل الدائم إلسرائيل، وجهت البعثـة إىل املمثـل          -١٧

رد و. ، جتدد فيها طلبها احلصول على معلومات   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٧الدائم رسالة مؤرخة    
 يطلب فيها إىل البعثة تأجيـل تقـدمي   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٣املمثل الدائم برسالة مؤرخة  

تقريرها إىل اجمللس على أساس أنه ينبغي انتظار تقرير اللجنة اليت يترأسها القاضي توركل يف               
ردهـا  وأبلغت البعثة املمثل الدائم يف      . إسرائيل والفريق الذي عينه األمني العام لألمم املتحدة       

ومع األسف، مل يرد إىل البعثة حىت اآلن أي معلومـات           . بأنه ينبغي توجيه الطلب إىل اجمللس     
  .من حكومة إسرائيل أو بامسها

__________ 

  .انظر املرفق الثاين )٥(
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  املنهجية   - باء  
 صياغة اختصاصاهتا لينعكس فيها هنجها يف تنفيذ        اً،أعادت البعثة، بعد إنشائها رمسي      -١٨

ا يف ذلك معايري اختيار الشهود الذين شاركوا يف         مث وضعت البعثة منهجية عملها، مب     . واليتها
  .قافلة السفن

وأتيحت للبعثة مصادر خمتلفة من املعلومات، مبا يف ذلك أدلة شهود العيان وتقارير               -١٩
الطب الشرعي واملقابالت الشخصية مع األخصائيني الطبيني وأخصائيي الطب الـشرعي يف            

ت بالفيديو وغريها من املواد الفوتوغرافية املتعلقة       عن البيانات اخلطية وتسجيال     تركيا، فضالً 
  .باحلادث

وعند التحقق من الوقائع احمليطة باالعتراض اإلسرائيلي لقافلة الـسفن املتجهـة إىل               -٢٠
غزة، أولت البعثة أمهية كبرية لألدلة املباشرة الواردة من املقابالت الشخصية مع شهود العيان              

ة الطب الشرعي واملقـابالت الشخـصية مـع املـسؤولني           عن أدل   وأعضاء الطاقم، فضالً  
ويف ضوء االستيالء على كامريات التصوير واللقطات املصورة بكامريات الدوائر          . احلكوميني

املغلقة وأجهزة ختزين الوسائط الرقمية وما تبع ذلك من عدم نشر سوى كمية خمتارة وضئيلة               
لنسخ الـيت أباحـت نـشرها الـسلطات      منها، اضطرت البعثة إىل أن تتناول حبذر شديد ا        

اإلسرائيلية يف احلاالت اليت مل تتوافق فيها هذه النسخ مع أدلة شهود العيـان الـذين مثلـوا     
  .البعثة أمام
ومع مراعاة املوارد املتاحة والوقت الزمين املتاح، سافرت البعثة إىل اسطنبول وأنقرة              -٢١

 يف اململكة املتحدة من أجل إجراء مقابالت وإسكندرونة يف تركيا، وعمان يف األردن، ولندن 
تسعة  شخصية مع املسؤولني احلكوميني وإجراء فحص لسفينة مايف مرمرة، اليت تويف على متنها            

لديهم  واستطاعت البعثة االتصال بعدد من األشخاص الذين      . ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ركاب يف   
 ١١٢ ت شخصية مع ما جمموعـه     وأجرت البعثة مقابال  . معلومات تتعلق باملسائل قيد البحث    

وباإلضافة إىل  . ، إما عن طريق أعضائها جمتمعني يف نفس الوقت أو أعضائها فرادى           )٦(شاهداً
  .ذلك، وردت بيانات خطية من عدد من األشخاص من خالل حماميهم

وترغب البعثة يف أن تسجل تقديرها للمساعدة اليت قدمتها مكاتب احملاماة املختلفة              -٢٢
وعقـدت  .  أمام البعثة ومتثيل املكاتب هلـم      )٧(ثول األشخاص املشتركني يف احلادث    لتيسري م 

  .مع خمتلف املنظمات غري احلكومية يف جنيف واسطنبول وعماناً اجتماعات أيض

__________ 

وتعرب البعثة عن   . لندن وجنيف واسطنبول وعمان   : أجريت مقابالت شخصية مع الشهود يف املدن التالية        )٦(
  .امتناهنا للمنظمة البحرية الدولية على مساعدهتا يف توفري مكان إلجراء املقابالت الشخصية يف لندن

  .مت مكاتب احملاماة يف لندن واسطنبول وأثينا مساعدة إىل البعثةقد )٧(
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وترى البعثة أن األدلة اليت حصلت عليها من عدد ونطاق كاف من الشهود يتيح هلا                 -٢٣
وباإلضـافة إىل  . ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١قعت يف   تكوين صورة شاملة عن األحداث حسبما و      

املعلومات الواردة مباشرة، أخذت البعثة يف االعتبار املعلومات الواردة من مصادر متنوعـة،             
  .بالتحقق من صحتهااً رهن
وعند تقييم األدلة واملعلومات املتاحة أمامها، اهتمت البعثة بصفة خاصة مبحتـوى              -٢٤

 أمامها للبت فيما إذا كان ينبغي قبول املعلومات املقدمـة،           األدلة وسلوك األشخاص املاثلني   
مـن  اً  ورجحت األدلة إذا اعتقد أهنـا أكثـر صـدق         . وإن قبلت، حتديد اجلزء املقبول منها     
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه فيما يتعلق باملعلومات مـن         . املعلومات الواردة من مصادر أخرى    

 الواجب هبا، وأسندت إليها األمهية اليت تـستحقها يف          قبيل األدلة املنقولة، فقد أويل االهتمام     
وجرى البت يف املسائل على أساس أرجحية ونوعية األدلة اليت يقتنع هبا            . ظل هذه األوضاع  

  .مجيع أعضاء البعثة كي يطمئنوا إىل صحة استنتاجاهتم
 للحـادث   يخلفية الـسياق الوقـائع      وعند إعداد التقرير، استعرضت البعثة أوالً       -٢٥

وأعربت البعثة عن رأيهـا بـشأن   . وتوصلت إىل استنتاجاهتا بشأن الوقائع، اليت ترد بالتقرير    
املبادئ ذات الصلة من القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل       

  .واتبع هنج قطاعي إلجراء التحليل. حلقوق اإلنسان على أساس الوقائع اليت وجدهتا

  اخللفية  - ثانياً  

  السياق  - ألف  

  احلصار املفروض على قطاع غزة  -١  

  القيود املفروضة من قبل على الوصول إىل قطاع غزة حبراً    
 حـىت  ١٩٦٧يونيه /منذ حزيران كامالًاً عسكري احتلت إسرائيل قطاع غزة احتالالً    -٢٦

جزء من عملية    ك ١٩٩٤مايو  /أول عملية لفك ارتباطها بأجزاء من قطاع غزة ابتداء من أيار          
 بني دولة إسـرائيل  ١٩٩٥ و ١٩٩٣وأُبرمت جمموعة من اتفاقات السالم بني عامي        . السالم

ومنظمة التحرير الفلسطينية مبساندة دولية هبدف تنظيم فك ارتباط إسرائيل بالضفة الغربيـة             
دائم وقطاع غزة، خالل فترة انتقالية مدهتا مخس سنوات، مبا يؤدي إىل إبرام اتفاق املركز ال              

ما يشار  اً  وتوفر هذه االتفاقات، اليت كثري    . الذي ينشئ دولة فلسطينية مستقلة جبانب إسرائيل      
إليها بوصفها اتفاقات أوسلو، األساس الالزم جلملة أمور منها، إنشاء الـسلطة الفلـسطينية        

طينية، واجمللس الفلسطيين ووضع ترتيبات مؤقتة للتعاون األمين بني الشرطة اإلسرائيلية والفلس          
  .مبا يف ذلك دوريات الشرطة على احلدود واملياه البحرية واجملال اجلوي



A/HRC/15/21 

9 GE.10-16484 

ومبوجب اتفاقات أوسلو، اتفق على إدراج املياه اإلقليمية الساحلية لغزة حتت الوالية              -٢٧
غري أن األمن اخلارجي لقطاع غزة استبعد بالتحديـد مـن           . )٨(اإلقليمية للسلطة الفلسطينية  

؛ واحتفظت إسرائيل مبسؤولية األمن اخلارجي حىت إبرام )٩( للسلطة الفلسطينيةالوالية الوظيفية 
 أرحيا بالتحديد على أن     -وتنص املادة الثامنة من اتفاق غزة       . )١٠(االتفاق األخري بشأن املركز   

...  الدفاع ضد التهديدات اخلارجية من البحر واجلو      ... تستمر إسرائيل يف تويل مسؤولية      "
وتنـشئ  ." لطات الالزمة الختاذ اخلطوات الضرورية للوفاء هبـذه املـسؤولية         وهلا مجيع الس  

منطقة وسـطى   : الترتيبات األمنية وآليات التنسيق املتفق عليها ثالث مناطق للنشاط البحري         
يف البحر، حييط هبا قطاعان عرض كل منهما ميل حبري واحد مـن             اً  حبري  متتد عشرين ميالً  

اً اجلانب اإلسرائيلي لقطاع غزة، ومها منطقتان مغلقتان عـسكري       املياه على اجلانب املصري و    
وحددت املنطقة الوسطى، اليت ختضع للسيطرة الفلـسطينية        . وختضعان للسيطرة اإلسرائيلية  

للصيد وحىت ثالثة   اً  حبري  واإلسرائيلية املشتركة، بوصفها منطقة مفتوحة متتد حىت عشرين ميالً        
وال يسمح للسفن األجنبيـة الداخلـة إىل املنطقـة          . الترتهأميال حبرية ملراكب االستجمام و    

من الساحل ريثما يتفق على إنشاء ميناء حبري اً حبري الوسطى باالقتراب أكثر من عشرين ميالً
وعلى الرغم من اهنيار التعاون األمين بني اإلسرائيليني والفلسطينيني يف الضفة الغربيـة             . لغزة

، فال تزال جوانب أساسية من ٢٠٠٢السالم الثنائية يف عام وقطاع غزة بعد اهنيار مفاوضات 
  .اتفاقات أوسلو سارية، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باملياه اإلقليمية الساحلية لغزة

" أغلقـت "وخالل تسعينيات القرن املاضي، وبعد تغري مسار مفاوضات الـسالم،             -٢٨
ة، وعادة ما كـان ذلـك كـرد فعـل           القوات اإلسرائيلية بصورة دورية املناطق الفلسطيني     

وقبـل  . واستمرت حاالت اإلغالق ملدة أسابيع أو أشهر      . لتفجريات انتحارية داخل إسرائيل   
 من سكان غزة كانوا     ٢٠ ٠٠٠اتفاقات السالم األوىل، تشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل           

وأثرت .  غزةخيرجون من القطاع كل يوم للعمل داخل إسرائيل، ويعودون مساء كل يوم إىل     
  .عمليات اإلغالق على األسر العديدة اليت تعتمد على األجر الذي حيصل عليه هؤالء العمال

  القيود املفروضة على غزة بعد فوز محاس يف االنتخابات 
، فُرض حظر تدرجيي على وصول صائدي       ٢٠٠٠منذ بداية االنتفاضة الثانية يف عام         -٢٩

ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن آخر توسـيع      اً  فقوو. األمساك من سكان غزة إىل البحر     
. )١١("الرصاص املصبوب "، عشية هجوم    ٢٠٠٨للمنطقة البحرية املقيدة يرجع إىل أواخر عام        

. وعلى امتداد معظم ساحل غزة، تبدأ املناطق املقيدة بعد ثالثة أميال حبرية مـن الـشاطئ               

__________ 

  . أرحيا-، اتفاق غزة ٥من املادة ) أ(١الفقرة  )٨(
  . أرحيا-، اتفاق غزة ٥من املادة ) ب(١الفقرة  )٩(
  . أرحيا-، اتفاق غزة ٥ من املادة ٣الفقرة  )١٠(
  ). ٢٠١٠أغسطس /آب(، ر ومكان قاسبني اجلدامكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة،  ) ١١(
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أن الفلسطينيني ممنوعون مـن الوصـول        يشري مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إىل        اً،وعموم
 يف املائة من املناطق البحرية اليت حيق هلم فيها االضطالع بأنشطة حبرية وأن الصيادين               ٨٥ إىل

الفلسطينيني الذين يدخلون املناطق البحرية املقيدة يتعرضون بانتظام إلطالق نار حتذيري من            
ة يف بعض احلاالت وأن القوات العسكرية       قبل القوات البحرية اإلسرائيلية، وُيستهدفون مباشر     

  .اإلسرائيلية تعترض مراكب الصيد يف كثري من األحيان وتصادرها
 عقب  ٢٠٠٦فرباير  /وبدأ فرض تدابري اقتصادية وسياسية على قطاع غزة يف شباط           -٣٠

فوز محاس يف االنتخابات التشريعية، وتزامن ذلك مع وقف املوارد املالية من قبـل البلـدان                
ويف .  أغلقت إسرائيل قطاع غزة بعد سيطرة محاس عليـه         ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران . احنةامل

وأن حركة البضائع إىل    " إقليم عدائي "، أعلنت إسرائيل أن قطاع غزة       ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
كجزء من عمليات دولة "ومن غزة ستكون مقيدة لشواغل أمنية وللضغط عن حكومة محاس    

وبدأ سريان قيود أكثر صرامة على الوقود منذ تشرين         . )١٢("صلإسرائيل ضد اإلرهاب املتوا   
  .٢٠٠٧أكتوبر /األول
، طُعن يف قانونية قـرار حكومـة        )١٣(ويف طلب مقدم إىل احملكمة العليا اإلسرائيلية        -٣١

إىل حجة أن قطع اإلمدادات هـذا       اً  إسرائيل خبفض اإلمدادات من الكهرباء والوقود استناد      
ويف رده، أقر   . ئيل مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني       يتعارض مع التزام إسرا   

مكتب مدعي الدولة ضمن مجلة أمور، بأن اإلضرار باالقتصاد نفسه يعترب وسيلة مشروعة من    
وسائل احلرب ومن االعتبارات املهمة حىت عند اختاذ قرار بشأن السماح بدخول شـحنات              

  .)١٤(اإلغاثة
على حماوالت حركـة  اً ، اختذت احلكومة اإلسرائيلية، رد    ٢٠٠٨ام  ومنذ منتصف ع    -٣٢

إىل منـع     غزة احلرة دخول غزة عن طريق البحر، جمموعة من اخلطوات اليت هتدف أصـالً             

__________ 

وتقوم هذه املنظمـة بنـشاط     . إن محاس منظمة إرهابية سيطرت على قطاع غزة وحولته إىل إقليم عدائي           " )١٢(
ـ      . عدائي ضد دولة إسرائيل ومواطنيها وتتحمل مسؤولية هذا النشاط          تقـرر   اً،ويف ضوء ما أشري إليه آنف

، مبا يف ذلك استمرار العمليات العسكرية وعمليات مكافحة         اعتماد التوصيات اليت قدمتها املؤسسة األمنية     
إضافية على نظام محاس من أجل تقييد مرور خمتلف         عقوبات  وستفرض  . اإلرهاب ضد املنظمات اإلرهابية   

كما ستفرض قيود على حركة األشخاص      . البضائع إىل قطاع غزة وخفض اإلمدادات من الوقود والكهرباء        
ات بعد إجراء حبث قانوين، ومع األخذ يف احلسبان كل من           العقوبأ العمل هبذه    وسيبد. إىل ومن قطاع غزة   

  ".أزمة إنسانيةحدوث اجلوانب اإلنسانية ذات الصلة بقطاع غزة والعزم على جتنب 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2007/Security+Cabinet+declares+Gaza+ 

hostile+territory+19-Sep-2007.htm.  
  .البسيوين ضد رئيس الوزراء - HCJ 9132/07احملكمة العليا اإلسرائيلية، القضية  )١٣(
البسيوين ضـد رئـيس    - HCJ 9132/07 من تقرير الدولة إىل احملكمة العليا اإلسرائيلية يف القضية ٤الفرع  )١٤(

  .http://www.gisha.org/UserFiles/File/turkel%2026-8-2010-3.pdfانظر . الوزراء
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 يشري إىل أن مجيع الـسفن الـيت         )١٥(وصدر إخطار للمالحني  . السفن من اإلحبار إىل املنطقة    
مث صدر  ". سوف ختضع لإلشراف والتفتيش   "تدخل املنطقة الوسطى من منطقة غزة البحرية        

  ميالً ٢٠، ينص على أن املنطقة البحرية متتد        ٢٠٠٨أغسطس  /إخطار آخر للمالحني يف آب    
لالتفاقات بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيظـر       اً  ووفق. باجتاه البحر من قطاع غزة    اً  حبري

  .)١٦(دخول السفن األجنبية إىل هذه املنطقة

  بحريفرض احلصار ال    
ظاهرة "يف شهادته أمام جلنة توركل، أقر غايب أشكنازي رئيس األركان العامة بأن               -٣٣

 هي اليت أدت إىل فرض اإلغالق البحري،        ٢٠٠٨اليت حدثت يف منتصف عام      " قافلة السفن 
كما أشار افيتشاي مانديلبليت النائب     . )١٧(على الرغم من أنه أشار إىل فرضه ألغراض أمنية        

غري أن  . ي اإلسرائيلي إىل أن مربر احلصار البحري يستند إىل أساس أمين فقط           العام العسكر 
" على أسـاس املـشروعية    "خطط احلصار البحري الكامل مل ُتعتمد على املستوى السياسي          

  .)١٨(على الصعيد الدويل" نقد شديد"واحتمال ما وصفه مانديلبليت بأنه 
، ٢٠٠٨ قليـل يف هنايـة عـام         وقبل الشروع يف عملية الرصاص املصبوب بوقت        -٣٤

صدرت توصية بالشروع يف اإلغالق من قبل النائب العام العسكري لوزير الدفاع، الذي أمر              
وفرضت إسرائيل احلصار البحري    . )١٩(بفرض إغالق حبري على قطاع غزة حىت إشعار آخر        

كـانون   ٦ وأعلنته البحرية اإلسـرائيلية يف       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣على قطاع غزة يف     
منطقة غزة البحرية مغلقة أمام احلركة البحرية كلـها         "وينص اإلخطار على أن     . يناير/الثاين

وأُعلن عن هذا اإلخطار    ". )٢٠(وهي ختضع حلصار فرضته البحرية اإلسرائيلية حىت إشعار آخر        
كما أُعلن عنه مرتني    . بعدة وسائل من بينها إخطار آخر للمالحني ومن خالل قنوات أخرى          

للموقع بانتظام عن طريق خدمة     اً  على نظام البث نافتكس، لتحديث طرق املالحة وفق       اً  يومي
__________ 

إخطار إىل املالحني يبلغهم مبسائل مهمة تؤثر على السالمة املالحية، مبا يف ذلك معلومات جديـدة عـن                   )١٥(
  .اجلغرافية املائية، وتغيريات يف القنوات ومساعدات املالحة وبيانات مهمة أخرى

  .٦/٢٠٠٨اإلخطار اإلسرائيلي للمالحني  )١٦(
اللجنـة العامـة    : شكنازي أمام جلنة توركل   أغايب  شهادة رئيس األركان العامة لقوات الدفاع اإلسرائيلية         )١٧(

، ٢٠١٠أغـسطس   /آب ١١،  ٤ ، الدورة رقم  ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١لبحث احلادث البحري الذي وقع يف       
  .١٣الصفحة 

اللجنـة  : شهادة افيتشاي مانديلبليت، النائب العام العسكري لقوات الدفاع اإلسرائيلية أمام جلنة توركـل             )١٨(
أغـسطس  / آب ٢٦،  ٤ ، الدورة رقـم   ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ري الذي وقع يف     العامة لبحث احلادث البح   

  .٤١، الصفحة ٢٠١٠
اللجنـة العامـة    : شكنازي أمام جلنة توركل   أشهادة رئيس األركان العامة لقوات الدفاع اإلسرائيلية غايب          )١٩(

، ٢٠١٠أغـسطس   /آب ١١،  ٤ ، الدورة رقم  ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١لبحث احلادث البحري الذي وقع يف       
  .و١٨صفحة ال

  .انظر موقع وزارة النقل وسالمة الطرق لدولة إسرائيل على اإلنترنت.  حصار قطاع غزة١/٢٠٠٩رقم  )٢٠(
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وأشار مانديلبليت النائب العام العسكري إىل أن هذا احلصار اعتمد على  . )٢١(الطباعة املباشرة 
  .)٢٢(املستوى الوزاري من قبل مدعي الدولة العام دون إسداء مشورة قانونية عسكرية

دليـل  ) ١(املسؤولني اإلسرائيليني إىل أن األساس القانوين للحصار هو         وأشار كبار     -٣٥
 ووجود نزاع مسلح بـني محـاس        )٢٣(القانون العريف ) ٣(إعالن لندن، و  ) ٢(سان رميو، و  

  .)٢٤(وإسرائيل استمر بعد عملية الرصاص املصبوب
 / أيـار  ٢٨ووقّع رئيس البحرية اإلسرائيلية على أمـر بـاإلغالق العـسكري يف               -٣٦
حمددة يشار إليهـا بوصـفها      " منطقة مغلقة "، حيظر على األشخاص دخول      )٢٥(٢٠١٠ مايو

املشار إليها  " املنطقة اخلطرة "وخيطر فيه مجيع السفن واألشخاص باالبتعاد عن        " املنطقة ألف "
. للشهادة اليت حصلت عليها البعثة، مل يعلن عن ذلـك         اً   ولكن وفق  )٢٦("املنطقة باء "بوصفها  

دولة األمر بإعالن احلصار يف جلسة استماع بشأن متديـد احتجـاز أربعـة              وعرض ممثل ال  
. مواطنني إسرائيليني من عرب فلسطني كسبب لدخول القوات اإلسرائيلية يف املياه الدوليـة            

لألمـر املـشار    اً  واستند متديد احتجاز األشخاص األربعة املعينني إىل حجة أن هناك انتهاك          
  .أعاله إليه

  اين يف قطاع غزةالوضع اإلنس  -٢  
أصبح الوضع اإلنساين يف غزة الناتج عن فرض احلصار على قطـاع غـزة منـذ                  -٣٧
وبعـد  . للمجتمع الدويل، مبا يف ذلك جملس األمن      اً  متزايداً   مسألة تثري قلق   ٢٠٠٧يوليه  /متوز

اً ، مـشدد "غري قابل لالستمرار"حادث قافلة السفن، وصف جملس األمن الوضع يف غزة بأنه  
، اللذين أعرب فيهما عـن      )٢٠٠٩(١٨٦٠و) ٢٠٠٨(١٨٥٠لتنفيذ الكامل للقرارين    على ا 

احلاجـة  "، وشدد على "إزاء تفاقم األزمة اإلنسانية يف غزة   [...] بالغ القلق   "مجلة أمور منها    
بتوفري "وطالب  " إىل ضمان تدفق مستدام ومنتظم للبضائع واألشخاص من خالل معابر غزة          

__________ 

اللجنـة العامـة    : شكنازي أمام جلنة توركل   أشهادة رئيس األركان العامة لقوات الدفاع اإلسرائيلية غايب          )٢١(
، ٢٠١٠أغـسطس   /آب ١١،  ٤ ، الدورة رقم  ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١لبحث احلادث البحري الذي وقع يف       

  .و١٨الصفحة 
اللجنـة  : شهادة افيتشاي مانديلبليت، النائب العام العسكري لقوات الدفاع اإلسرائيلية أمام جلنة توركـل             )٢٢(

، ٢٠١٠أغـسطس  /آب ٢٦، ٤ ، الدورة رقم ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ البحري الذي وقع يف      احلادثالعامة لبحث   
  .٤٣-٤١الصفحات 

  .٤٣املرجع نفسه، الصفحة  )٢٣(
  .٤٥-٤٤املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٤(
) يف حالـة الطـوارئ    (لوائح الدفاع    [٢٠١٠،  ١٠ (. بإغالق منطقة حبرية خطرة واإلعالن عنها      ٦األمر   )٢٥(

  ].١٩٤٥ لعام
  مواطين إسرائيل   فلسطينيني من   بشأن احتجاز أربعة   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١مقتطف من اجللسة املنعقدة يف       )٢٦(

  ).ترمجة غري رمسية(العليا عسقالن عرب، أمام حمكمة ال
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ون إعاقة يف مجيع أحناء غزة، مبا يف ذلك الغذاء والوقود والعـالج             وتوزيع مساعدة إنسانية د   
" قلقه البالغ إزاء الوضع اإلنـساين يف غـزة        "ويف البيان الرئاسي، كرر جملس األمن       ". الطيب

عن   احلاجة إىل ضمان تدفق مستدام ومنتظم للبضائع واألشخاص إىل غزة فضالً          "وشدد على   
وباإلضافة إىل ذلك، قـال    .)٢٧(" إعاقة يف مجيع أحناء غزة     توفري وتوزيع مساعدة إنسانية دون    

زلنا نعتقد أن الوضع يف غزة غـري         ما"سفري الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة يف جنيف         
  .)٢٨("قابل لالستمرار وليس يف مصلحة أي من األطراف املعنية

سريي، منسق  مايو، شدد روبرت    / أيار ٣١ويف بيان مشترك لألمم املتحدة صدر يف          -٣٨
األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط وفيليبو غراندي املفوض العام لوكالة             

هذه "على أن   ) األونروا(األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن          
مع الدويل بإهناء هذا    إذا التفتت إسرائيل إىل النداءات املتكررة للمجت      اً  املآسي ميكن جتنبها متام   

 وأشارت اللجنة الدولية للصليب األمحـر،       ."احلصار العكسي املردود وغري املقبول على غزة      
، إىل أثر إغالق احلدود على الوضع يف غـزة  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٤يف بيان عام صدر يف    

 مليون شخص، وشددت علـى أن       ١,٥لسكان هذه املنطقة البالغ عددهم      " مدمراً"بوصفه  
يف انتهاك واضح اللتزامات إسـرائيل مبوجـب        اً  مفروضاً  مجاعياً  إغالق احلدود ميثل عقاب   "

  .، وقالت إن احلل املستدام الوحيد هو رفع اإلغالق"القانون اإلنساين الدويل
 ٣وباملثل، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف مالحظاهتا اخلتاميـة املؤرخـة               -٣٩
آثار احلصار على السكان املدنيني يف قطاع غزة، مبا يف          "لقها إزاء    عن ق  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

ذلك القيود على حرية تنقلهم، اليت أدت بعضها إىل وفاة مرضى حيتاجون إىل رعاية طبيـة                
." عن القيود على وصول كمية كافية من مياه الشرب ومرافق صحية مالئمـة  عاجلة، فضالً 

علـى  اً  ري املفروض على غزة، بقدر ما يؤثر سلب       وأوصت بأن ترفع إسرائيل احلصار العسك     
  .)٢٩(السكان املدنيني

للمعلومات اليت قدمها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الـشؤون اإلنـسانية يف            اً  ووفق  -٤٠
األرض الفلسطينية احملتلة إىل البعثة، فقد أدى احلصار إىل تفاقم الصعوبات القائمـة بالفعـل          

هها السكان يف غزة وإىل وصول أزمة كرامـة اإلنـسان إىل            املتعلقة بسبل العيش اليت يواج    
مستويات قياسية جديدة نتيجة تدهور اخلدمات العامة، وانتشار الفقـر، وانعـدام األمـن              

أي أن  ( يف املائـة     ٨٠ يف املائة واالعتماد على املعونة بنسبة        ٤٠الغذائي، وزيادة البطالة عن     
__________ 

)٢٧( S/PRST/2010/9 .     ١٨٦٠يف قرار جملس األمن)أعـرب   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٨املؤرخ  ) ٢٠٠٩ ،
احلاجة إىل ضمان تـدفق     "، وشدد على    " تفاقم األزمة اإلنسانية يف غزة     إزاء ...  القلق جملس األمن عن بالغ   

بتوفري وتوزيع مساعدة إنسانية دون      " وطالب ".مستدام ومنتظم للبضائع واألشخاص من خالل معابر غزة       
  ".إعاقة يف مجيع أحناء غزة، مبا يف ذلك الغذاء والوقود والعالج الطيب

  .٢٠١٠يونيه / حزيران١بيان أدىل به ممثل الواليات املتحدة لدى جملس حقوق اإلنسان، جنيف،  )٢٨(
  .CCPR\C\ISR/CO/3  من٨الفقرة  )٢٩(
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وتـدنت  ). من الغذاء اً  مساعدة إنسانية، أساس   يف املائة من السكان حيصلون على        ٨٠زهاء  
  .حياة األشخاص إىل كفاح يومي يف حماولة لتلبية أبسط االحتياجات األساسية

 ١٠٠ ٠٠٠بني الالجئني بثالثة أضعاف منذ فرض احلصار من         " الفقر املدقع "وزاد    -٤١
 وحـدث   . يف املائة من األسر من انعدام األمن الغذائي        ٦١ شخص وتعاين    ٣٠٠ ٠٠٠إىل  

من غذاء غين بالربوتينات إىل غذاء منخفض الربوتينـات وعـايل           (حتول يف النظام الغذائي     
وباإلضـافة  . ، مما أدى إىل أوجه قلق من اإلصابة بنقص املعادن والفيتامينات          )الكربوهيدرات

 يف املائـة  ٣٠إىل ذلك، تأثرت غزة بأزمة طاقة طويلة األمد، حيث يعمل مرفق الطاقة بنسبة      
 ساعة يف اليوم، مما ترك األسر املعيشية        ١٢ إىل   ٨قدرته، ويشهد انقطاعات مستمرة من      من  

واضطرت اخلدمات واملرافق إىل االعتماد على مولدات طاقـة         . تعاين من تربيد جزئي للغذاء    
  .ووحدات إمداد بالتيار الكهربائي ال ميكن االعتماد عليها نتيجة عدم انتظام توفري قطع الغيار

 يف املائة من املياه     ٤٠هورت جودة املياه وخدمات اإلصحاح ونتج عنها فقدان         وتد  -٤٢
اً مثانون مليون لتر من مياه اجملارير غري املعاجلة أو املعاجلة جزئي          اً  ويصرف يومي . نتيجة التسرب 

وأدى تلوث مياه البحر إىل زيادة املخاطر الصحية، ونتيجة تسرب مياه الصرف يف             . يف البيئة 
. لصخرية املائية، فإن ما بني مخسة وعشرة يف املائة فقط من املياه املستخرجة مأمونة             الطبقة ا 

وتشمل التحديات اليت تواجه النظام الصحي عدم ضمان توافر املعدات الطبيـة وصـيانتها              
بشكل سليم، يف حني خيضع السفر للعالج يف اخلارج إىل عملية طويلة وشاقة للحصول على               

  .خصائيون الطبيون من االرتقاء مبعارفهم ومهاراهتمالتصاريح وُيمنع األ
، قرر اجمللس الوزاري األمين اإلسرائيلي اختاذ عـدة         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٤٣

خطوات لتنفيذ سياسة حكومية جديدة بشأن غزة، تسعى إىل منع دخول األسلحة ومـواد              
 .)٣٠(البضائع املدنية إىل غزة   احلرب إىل غزة على الرغم من حترير النظام الذي تدخل مبوجبه            

يوليه، رحبت األمم املتحدة ووكاالت اإلغاثة الدولية حبذر بتيسري القيود املفروضة           /ويف متوز 
هو فقط الذي ميكن    اً  على االسترياد نتيجة احلصار، ولكنها شددت على أن رفع احلصار متام          

السماح بالصادرات من    اًأن يعاجل األزمة اإلنسانية، وسلطت الضوء على أن ذلك يعين أيض          
  .)٣١(غزة من أجل إعادة بناء االقتصاد الذي دمره احلصار

أغسطس، أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية         /ويف هناية آب    -٤٤
احملتلة بأنه على الرغم من تيسري القيود وزيادة الواردات إىل قطاع غزة لعدة أسـابيع، فـإن                 

عن القيود على الـصادرات، ال يـزال          لى دخول مواد البناء، فضالً    استمرار فرض القيود ع   
إىل أن محوالت الشاحنات من البضائع      اً  يعوق عمليات إعادة التعمري والتنمية الرئيسية، مشري      

__________ 

-http://www.mfa.gov.il/MFA/HumanitarianAid/Palestinians/Briefingانظر  )٣٠(

Israel_new_policy_towards_Gaza_5-Jul-2010.htmالذي يبني عناصر حمددة من السياسة اجلديدة .  
  .http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=89762انظر  )٣١(
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 يف املائة من ٣٧أغسطس مل متثل سوى / آب٢٤ إىل ١٨اليت دخلت غزة خالل األسبوع من 
ليت دخلت خالل اخلمسة أشـهر األوىل مـن عـام           املتوسط األسبوعي حلمولة الشاحنات ا    

ويف التقرير نفسه، سلط املكتب الضوء على استمرار العجز يف          . ، قبل فرض احلصار   ٢٠٠٧
كما سلطت اللجنة الدولية للصليب األمحر الضوء       . )٣٢(الوقود وأزمة الكهرباء يف قطاع غزة     

ع الطاقـة مـن حيـث     على أثر انقطا   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٧يف نشرة صحفية صادرة يف      
على سبيل  (تعريض حياة األشخاص للخطر، مثل األشخاص الذين حيتاجون إىل عالج طيب            

  ).املثال مرضى امليز الغشائي

  معلومات بشأن األعمال العدائية املسلحة القريبة العهد  -٣  
 ٣و)  مـدنياً  ١٤منـهم   (اً   فلسطيني ٤١ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، قُتل      اً  وفق  -٤٥
 يف سياق الرتاع الفلسطيين اإلسرائيلي يف قطاع ٢٠١٠د إسرائيليني وأجنيب واحد يف عام    جنو

 جنـود إسـرائيليني    ٨و)  مدنياً ١٥٤منهم  (اً   فلسطيني ١٧٨غزة وجنوب إسرائيل، وأصيب     
من قطاع غزة   اً   صاروخ ١٢٠لقوات الدفاع اإلسرائيلية، أطلق ما جمموعه       اً  ووفق. )٣٣(آخرين

وال يتضمن هذا الرقم . )٣٤(٢٠١٠يوليه / متوز٣١يناير حىت /كانون الثاين ١على إسرائيل من 
  .احملاوالت الفاشلة أو إطالق النار مباشرة على القوات اإلسرائيلية

  القانون الواجب التطبيق  - باء  
جتدر اإلشارة يف بداية األمر إىل أن أي دولة مسؤولة عن سلوك مسؤوليها، مبـا يف                  -٤٦

ة، عندما تعمل بصفتها الرمسية أو حني تعمل حتت سلطة الدولة وباستعمال ذلك قواهتا املسلح
. )٣٥(الوسائل اليت توفرها إليها الدولة، حىت إذا كانت تتجاوز سلطتها أو تنتـهك تعليماهتـا      

ولدى اختاذ الدولة إجراءات اإلنفاذ، تكون بعض االلتزامات الدنيا األساسية واجبة التطبيق يف    
ء كانت العملية حتكمها قوانني الرتاع املسلح أو قواعد القانون الـدويل            مجيع األوقات، سوا  

وال يتأثر حمتوى هذه االلتزامات بقانونية ادعاء الدولة أو غري ذلـك مـن              . حلقوق اإلنسان 
  .ادعاءات ملمارسة السلطة على األشخاص أو املمتلكات

__________ 

 مكتب األمـم املتحـدة لتنـسيق        ٢٠١٠ أغسطس/ آب ٢٤-١٨عي بشأن محاية املدنيني،     التقرير األسبو  )٣٢(
  .٤الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، الصفحة 

 مكتب األمـم املتحـدة لتنـسيق        ٢٠١٠ أغسطس/ آب ٢٤-١٨التقرير األسبوعي بشأن محاية املدنيني،       )٣٣(
  .٣الصفحة الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، 

)٣٤( http://dover.idf.il/IDF/English/News/today/10/08/1203.htm.  
] ٢٠٠١[ مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املـشروعة دوليـاً،                 من ٧املادة   )٣٥(

) ١٩٢٩(القـاهرة   : انظر أيـضاً  . ٤٥، الصفحة   الكتاب السنوي للجنة القانون الدويل    ،  )٢(اجمللد الثاين   
  .١٧٣ تقارير قرارات التحكيم الدولية ٤) ١٩٢٥(؛ مالني ٥١٦تقارير قرارات التحكيم الدولية  ٥
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. ية اجلنائيـة الفرديـة   موظف الدولة من املسؤول   يغري أن العمل بصفة رمسية ال يعف        -٤٧
كما أن حتمـل    . وميكن أن تنشأ املسؤولية اجلنائية الفردية ومسؤولية الدولة عن نفس الفعل          
  .الدولة للمسؤولية الدولية ال يعين عدم حتمل األشخاص املسؤولية اجلنائية

  قانون احلرب البحرية ومسألة احلصار  -١  
البعثة اليت تتضمن قضايا قانونية تتعلـق       بالنظر إىل القضايا املطروحة مبوجب والية         -٤٨

باحلرب البحرية ومسألة احلصار البحري الذي تفرضه إسرائيل، فإن البعثة ترى هذه القضايا             
  .على النحو التايل

للقانون الدويل الواجب التطبيق، ما مل ينطبق استثناء، فإن السفينة اليت تبحـر       اً  ووفق  -٤٩
ومبوجب القـانون الـدويل     . صرية لدولة العلم الذي ترفعه    يف أعايل البحار ختضع للوالية احل     

القرصنة أو جتارة   (للبحار، عادة ما تقتصر هذه االستثناءات على االشتباه يف بعض األنشطة            
، والسفن املشتبه يف أهنا ال حتمل جنـسية         )الرقيق أو البث غري املرخص به من أعايل البحار        

سمح فيها بالصعود على منت السفن إمـا كحالـة          واحلاالت اليت ي  ) السفن عدمية اجلنسية  (
وتشتمل االستثناءات   .)٣٦()مثل تلك املتعلقة بتهريب املخدرات    (خمصصة أو مبوجب معاهدة     

 من ميثاق األمم املتحدة ضد السفن    ٥١األخرى على أعمال الدفاع عن النفس مبوجب املادة         
  .ل املشروعة مبوجب قانون الرتاع املسلحلدولة الرسو واألفعااً أو خطري عاجالًاً اليت متثل هتديد

أفعال احلرب البحرية يف    اً  وأشري إىل أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار متنع قانون           -٥٠
  وجتدر اإلشـارة أوالً    .)٣٧(أعايل البحار، حبصر استعمال أعايل البحار على األغراض السلمية        

 مل يكن هناك توافق يف اآلراء بـشأن هـذا           اً،وثاني. يف االتفاقية اً  إىل أن إسرائيل ليست طرف    
بالتأكيد من قبل القـوى البحريـة         املوقف خالل التفاوض بشأن االتفاقية، ومل يكن مقبوالً       

األطراف وغري (وبالفعل، ال تزال األدلة العسكرية للعديد من الدول . الرئيسية يف ذلك الوقت
بشأن قانون احلرب البحرية    اً   تتضمن أحكام  )األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار      

 وإضافة إىل ذلك، وجد تقرير لألمني العام لألمم املتحدة أن أحكـام             .)٣٨(واحلصار البحري 

__________ 

، تسلسلة املعاهـدا  ، األمم املتحدة،    ١٩٨٢انظر، بصفة خاصة، اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام           )٣٦(
سلـسلة  ، األمم املتحدة،   ١٩٥٨؛ واتفاقية أعايل البحار لعام      )١(١١٠، املادة   ٣١٣٦٣، رقم   ١٨٣٣اجمللد  

  .٢٢، املادة ٦٤٦٥ رقم ٤٥٠، اجمللد املعاهدات
  .٣٠١ و١٤١ و٨٨، املواد ٣١٣٦٣، رقم ١٨٣٣، اجمللد سلسة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣٧(
يشار إليه  ) (٢٠٠٤منشورات جامعة أكسفورد،    ( الرتاع املسلح    وزارة الدفاع باململكة املتحدة، دليل قانون      )٣٨(

الثانيـة  الطبعـة  ، دليل القانون اإلنساين الدويل،   )حمرر(؛ وديتري فليك    )فيما بعد باسم دليل اململكة املتحدة     
يشار إليه فيما بعـد     (ترمجة مشروحة للدليل العسكري األملاين       و ،)٢٠٠٨منشورات جامعة أكسفورد،    (

، متاح على موقع اإلنترنـت      العمليايت والتعبوي ؛ وقانون الرتاع املسلح على املستويني       )يل األملاين باسم الدل 
ــدي،   ــام الكن ــدعي الع ــب امل ــاص مبكت -http://www.forces.gc.ca/jag/publications/Trainingاخل

formation/LOAC-DDCA_2004-eng.pdf)       ؛ ودليل القائد لقانون   )يشار إليه فيما بعد باسم الدليل الكندي
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اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار هذه ال تؤثر على اإلجراءات اليت تعترب قانونيـة سـواء                
مبوجب قـانون  (ثاق األمم املتحدة  من مي٥١مبوجب قانون الدفاع عن النفس مبوجب املادة       

قانون وقـت   (أو األفعال املربرة مبوجب قانون الرتاع املسلح بعد بدء الرتاع املسلح            ) احلرب
 كما أن معظم اآلراء األكادميية تدعم الرأي بأنه ال يزال ميكن تطبيـق قـانون                .)٣٩()احلرب

لقانون دراسـة اخلـرباء     ومن ضمن حماوالت تدوين هذا ا     . احلرب البحرية يف أعايل البحار    
 .)٤٠(املستقلة ودليل سان رميو بشأن القانون الواجب التطبيق على الرتاعات املسلحة يف البحار    

ويف حني أنه ليس سلطة آمرة، فإن جهود تدوين القانون كان هلا أثر كبري على صياغة األدلة                 
  .العسكرية واستندت عليها إسرائيل صراحة

  احلصار    
الرتاع املسلح، فإن احلصار هو حظر مجيع أشكال التجارة عرب ساحل مبوجب قوانني   -٥١

إنفاذ هذا احلـصار يف أعـايل     اً  مشروعاً  وحيق للدولة احملاربة اليت تفرض حصار     . حمدد للعدو 
اإلخطار واإلنفاذ  :  وجيب أن يفي احلصار بعدد من الشروط القانونية، مبا يف ذلك           .)٤١(البحار

  : وبصفة خاصة، يعترب احلصار غري قانوين إذا.)٤٢(الفعال والرتيه والتناسبية
كان الغرض الوحيد منه هو جتويع السكان املدنيني أو حرماهنم من احلصول         )أ(  

  على األغراض األساسية األخرى الالزمة لبقائهم؛ أو 
أو يتوقع أن يكـون     اً  كان الضرر الذي يتعرض له السكان املدنيون مفرط         )ب(  

  .)٤٣( العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقعة من احلصاربالنسبة للميزةاً مفرط
غري متناسـب بالـسكان     اً  وال ميكن أن يستمر إنفاذ احلصار إذا كان يلحق ضرر           -٥٢

يف قانون الرتاع املسلح يـشري إىل      " الضرر بالسكان املدنيني  "واملعىن املنسوب لعبارة    . املدنيني
وميكن اعتبار أن الضرر يف هـذه احلالـة         . تحاالت الوفاة واإلصابات واإلضرار باملمتلكا    

مالحظـة، أنـه   اً وميكن أيض . يتمثل يف تدمري االقتصاد املدين ومنع إعادة التعمري بعد الضرر         
بقدر ما يعاين عدد كبري من األشخاص يف غزة من عجز يف الغـذاء أو الوسـائل الالزمـة                   

__________ 

-http://usnwc.edu/getattachment/a9b8e92d، متـاح يف     )٢٠٠٧الواليات املتحـدة    (العمليات البحرية   

2c8d-4779-9925-0defea93325c/1-14M_(Jul_2007)_(NWP))        ويشار إليه فيما بعد باسم دليل الواليات
  ).املتحدة

  .١٨٨، الفقرة ١٩٨٥، )A/40/535(، "دراسة عن سباق األسلحة البحرية"تقرير األمني العام،  )٣٩(
سان رميو بـشأن القـانون الـدويل        ، دليل   )حمررون(بيك وآخرون    - لويز دوزوالد يف  هو وارد   حسبما   )٤٠(

متـاح يف   ). ١٩٩٥منشورات جامعـة كامربيـدج،       ( الرتاع املسلح يف البحار    يف حالة التطبيق   واجبال
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/560?OpenDocument.  

  .)ب(١٠انظر دليل سان رميو، الفقرة  )٤١(
  .١٠٠، و٩٥-٩٣لفقرات املرجع نفسه، ا )٤٢(
  .١٠٢املرجع نفسه، الفقرة  )٤٣(
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رتاع املسلح هو جمـرد التـسبب       مبوجب قانون ال  " اجملاعة"لشرائه، أن املعىن العادي لكلمة      
  .)٤٤(اجلوع يف
وعند تقييم األدلة املقدمة إىل البعثة، مبا يف ذلك ما ورد من مكتب األمم املتحـدة                  -٥٣

لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، اليت تؤكد الوضع اإلنساين اخلطري يف             
، فإن البعثة مقتنعة بأن هـذا       )أشري أعاله حسبما  (غزة وتدمري االقتصاد ومنع إعادة التعمري       

احلصار يؤدي إىل إحداث ضرر غري متناسب بالسكان املدنيني يف قطاع غزة ولذا ال ميكـن                
  .تربير هذا االعتراض للسفن وبالتايل جيب اعتباره غري قانوين

عـة،   من اتفاقية جنيف الراب    ٣٣للمادة  اً  وباإلضافة إىل ذلك، تنوه البعثة إىل أنه وفق         -٥٤
ال جيوز معاقبة أي شخص حممي على       . "حيظر العقاب اجلماعي للمدنيني اخلاضعني لالحتالل     

 وحتظر العقوبات اجلماعية، وباملثل مجيع تـدابري التهديـد أو           .اًخمالفة مل يقترفها هو شخصي    
وترى البعثة أن أحد الدوافع الرئيسية وراء فرض احلصار هو الرغبـة يف معاقبـة      ". اإلرهاب
وال يدع هذا الدافع، إضافة إىل أثر القيود على قطاع          . طاع غزة على انتخابه حلماس    شعب ق 

حسبما هو معـرف  اً مجاعياً للشك يف أن إجراءات وسياسات إسرائيل تعترب عقاب        غزة، جماالً 
ويف هذا الشأن، تدعم البعثة نتائج املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق       . مبوجب القانون الدويل  

 وتقرير بعثة تقصي ،)٤٥(، ريتشارد فولك١٩٦٧األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام اإلنسان يف 
اللجنـة الدوليـة للـصليب      اً   ومؤخر )٤٦(احلقائق التابعة لألمم املتحدة بشأن الرتاع يف غزة       

اللتزامات إسرائيل مبوجب   اً  ميثل انتهاك اً  مجاعياً   اليت تشري إىل أن احلصار يعترب عقاب       )٤٧(األمحر
  .اإلنساين الدويلالقانون 

وميكن اإلشارة إىل أن للدولة احملاربة املشاركة يف نزاع مسلح احلق يف زيارة وتفتيش           -٥٥
ويف حني هناك . ومراقبة السفن احملايدة يف أعايل البحار، بغض النظر عن أي حصار معلن عنه          

ىل أنـه   بعض اجلدل حول هذه املسألة، يشري دليل سان رميو وعدد من األدلة العـسكرية إ              
جيوز ممارسة هذا احلق إال يف حالة اشتباه معقول يف أن السفينة تقـوم بأنـشطة تـدعم                   ال

__________ 

 امللحقـة   ١٩٧٧يونيـه   / حزيران ٨بيكتيت، تعليق على الربوتوكوالت اإلضافية املؤرخة       . بيلود وج . س )٤٤(
، ٥٣، الصفحة   )١٩٨٧اللجنة الدولية للصليب األمحر،      (١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢باتفاقيات جنيف املؤرخة    

منع وصول الغذاء أو إبقاء كميات غري       : "موس أكسفورد اإلنكليزي  تعاريف قا اً  انظر أيض . ٢٠٨٩الفقرة  
  ".جاعة أو نظام غذائي ضعيفمب"أو " كافية من الغذاء

)٤٥( A/HRC/13/53 ٣٤، الفقرة.  
على سكان قطاع   اً   احلكومة اإلسرائيلية عمد   ا تفرضه ة مجاعي عقوبةترقى إىل   "تعترب البعثة أن سياسة احلصار       )٤٦(

  .١٨٧٨ ، الفقرةA/HRC/12/48؛ "غزة
مجيع السكان املدنيني   "، أقرت اللجنة الدولية للصليب األمحر بأن        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤يف بياهنا املؤرخ     )٤٧(

ـ اولذلك، فإن إغالق احلدود ميثل عق     . على أفعال ال يتحملون مسؤوليتها    يعاقبون  بقطاع غزة    ـ اً  ب اً مجاعي
  ".إلنساين الدويليف انتهاك واضح اللتزامات إسرائيل مبوجب القانون ااً مفروض
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 وترى البعثة أنه ال ينبغي أن يستغل دون ترو حق التدخل يف حرية الدول الثالثـة                 .)٤٨(العدو
  .املالحة يف
وبالتايل، يف حالة عدم وجود حصار مشروع، فإن األسـاس املـشروع الوحيـد                -٥٦
  :راض السفينة هو اشتباه معقول يف أهناالعت

عن طريق محل أسلحة أو       تقدم مسامهة فعالة إىل اجملهود احلريب لقوات العدو، مثالً         •
حـق الدولـة    (إذا كانت مشتركة عن قرب بشكل آخر يف جهود العدو احلربية            

   أو ؛)٤٩()احملاربة يف االستيالء
يل سوى استعمال القوة ملنعهـا      إلسرائيل وال يوجد بد     وشامالًاً  وشيكاً  متثل خطر  •

  ). من ميثاق األمم املتحدة٥١الدفاع عن النفس مبوجب املادة (
ويف ضوء املعلومات املتاحة، فإن البعثة مقتنعة بأن عملية اعتراض قافلة السفن وما يتعلق هبـا        
من عمليات التخطيط التحضريية من قبل إسرائيل مل يكن حافزها جمرد القلق مـن مـسامهة        

وذلك بالنظر إىل الشهادة املنسوبة إىل رئيس األركان العامة، غـايب           . ن يف جمهود حريب   السف
أشكنازي، اليت أشار فيها إىل أنه ال يعتقد أن مؤسسة حقوق وحريات اإلنـسان واإلغاثـة                

. )٥٠("منظمـة إرهابيـة   "اإلنسانية، وهي إحدى أعضاء الرابطة املنظمة لقافلة السفن، تعترب          
نياهو املقدمة أمام جلنة توركل إىل أن قرار وقف قافلة الـسفن  س الوزراء نتوتشري شهادة رئي  

وعلى أي حال، مل تستند إسرائيل      . يكن ألن السفن حبد ذاهتا متثل أي هتديد أمين وشيك          مل
إىل حق الدولة احملاربة يف املنع أو إىل ادعاء الدفاع عن النفس مبفهومه األوسع ضـد قافلـة                  

  .السفن
 وبـأن   اً،وشـيك اً  إن البعثة مقتنعة بأن قافلة السفن مل تكن تشكل خطر         ولذلك، ف   -٥٧

االعتراض كان بدافع شواغل بشأن االنتصار الدعائي الذي ميكن أن يدعيه منظمـو قافلـة               
  .السفن
ويف ضوء شهادات الشهود أمام جلنة توركل، فإنه من الواضح أنه ال يوجد اشـتباه               -٥٨

ونتيجـة لـذلك، ال يوجـد       . ي هتديد عسكري حبد ذاهتا    معقول يف أن قافلة السفن متثل أ      
 املتعلقة  ٥١ميكن االستناد إليه العتراض السفن عند ممارسة حقوق الدولة احملاربة أو املادة              ما

__________ 

  .٩١-١٣؛ ودليل اململكة املتحدة، الفقرة ٦٧ و١١٨دليل سان رميو، الفقرتان  )٤٨(
  .١٤٦ و٦٧املرجع نفسه، الفقرتان  )٤٩(
، ٤، الدورة رقـم     ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١اللجنة العامة لبحث احلادث البحري الذي وقع يف         : جلنة توركل  )٥٠(

-http://www.turkelه األستاذ دويتش؛ انظـر      على سؤال ألقا  اً  ، رد ٢٠١٠أغسطس  / آب ١١املنعقدة يف   

committee.gov.il/files/wordocs/07790ga.doc .           وتالحظ البعثة أن هناك منظمة مقرهـا أملانيـا تـدعى
ر امسها من نفس أحرف املنظمة التركية ولكن ليس هلا أي           يتكون اختصا " املنظمة الدولية لإلغاثة اإلنسانية   "

  ".إرهابية"صالتأن هلا بزعم  يف أملانيا تحريقيد الوهي صلة هبا، 
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وبالتايل، ال ميكن دعم قانونية عملية االعتراض ولذلك، ترى البعثـة أن            . بالدفاع عن النفس  
  .االعتراض غري قانوين

 أن سياسة احلصار أو نظام إغالق احلدود، مبا يف ذلك احلصار البحري             وترى البعثة   -٥٩
وترى البعثـة أن احلـصار      . مدنية غري تناسبية  اً  الذي تفرضه إسرائيل على غزة يلحق أضرار      

ولذلك، فإنه جزء من تدبري واحد غـري        . البحري ينفذ لدعم النظام الشامل إلغالق احلدود      
  .اًكن اعتباره يف حد ذاته متناسبمتناسب للرتاع املسلح ولذا ال مي

ـ        -٦٠ ـ اً وباإلضافة إىل ذلك، فإن البعثة تعترب أن نظام إغالق احلدود ميثـل عقاب اً مجاعي
  . من اتفاقية جنيف الرابعة٣٣لسكان قطاع غزة وبالتايل فإنه غري قانوين ويتعارض مع املادة 

لقوانني احلرب فحسب، بل     اً وترى البعثة أن إنفاذ حصار غري قانوين ال ميثل انتهاك           -٦١
  .لقوانني احلياد املنشئة ملسؤولية الدولاً انتهاكاً ميثل أيض

  القانون اإلنساين الدويل  -٢  
إن معايري القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة اليت تفرض التزامات علـى إسـرائيل          -٦٢

قية جنيـف الرابعـة     بوصفها قوة احتالل يف األرض الفلسطينية احملتلة منصوص عليها يف اتفا          
وباإلضافة إىل ذلك، على إسرائيل أن تلتزم       .  املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب     ١٩٤٩ لعام

  .بالقواعد العرفية للقانون اإلنساين الدويل
وتفرض على إسرائيل، بوصفها قوة االحتالل، بعض االلتزامات مبوجب القـانون             -٦٣

ة أن اتفاقية جنيف الرابعـة واجبـة التطبيـق يف    وقد استنتجت حمكمة العدل الدولي   . الدويل
 شرق اخلط األخضر واليت احتلتها      ١٩٦٧األرض الفلسطينية احملتلة اليت كانت تقع قبل نزاع         

على قطاع غزة، على الرغم من انسحاب القوات اً وينطبق ذلك أيض . )٥١(إسرائيل أثناء الرتاع  
ث أكدت اجلمعية العامة وأكد جملس      ، حي ٢٠٠٥اإلسرائيلية األحادي من قطاع غزة يف عام        

ويف هذا السياق، تالحـظ البعثـة       . )٥٢(األمن مرات عديدة حالة االحتالل منذ ذلك الوقت       
  .استمرار االحتالل بالقدر الذي متتلك فيه قوة االحتالل السيطرة الفعلية

  :وتوافق البعثة على التقييم الوارد يف تقرير غولدستون على النحو التايل  -٦٤
 ما وضع يف االعتبار التكوين اجلغرايف السياسي لقطاع غزة، فإن السلطات الـيت            إذا  

ذلك . متارسها إسرائيل من احلدود متكّنها من حتديد أوضاع احلياة داخل قطاع غزة           
مبا فيها، وإىل حد كبري، معرب رفح املؤدي        (أن إسرائيل تسيطر على املعابر احلدودية       

__________ 

، تقارير حمكمة   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩، فتوى مؤرخة    اآلثار القانونية لبناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة        )٥١(
  .١٠١، الفقرة ٢٠٠٤العدل الدولية لعام 

  .٦٤/٩٤ و٦٤/٩٢؛ وقرارا اجلمعية العامة )٢٠٠٩(١٨٦٠ر جملس األمن قرا )٥٢(
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وتقرر ما وَمن يدخل إىل قطاع غزة     ) نقل والعبور إىل مصر، مبوجب شروط اتفاق الت     
على منطقة املياه اإلقليمية املتامخة     اً  وتسيطر إسرائيل أيض  . وما وَمن خيرج من القطاع    

فعلية على منطقة صيد األمساك، مبـا       اً  وقيوداً  فعلياً  لقطاع غزة، وقد أعلنت حصار    
وهي تواصل الـسيطرة    . ميكنها من التحكم يف النشاط االقتصادي يف تلك املنطقة        

الكاملة على اجملال اجلوي لقطاع غزة بطرق شىت منها، مواصلة املراقبـة والرصـد              
وهـي  . باستخدام الطائرات واملركبات اجلوية غري املأهولة أو الطائرات دون طيار         

تقوم باجتياحات وتوغالت عسكرية، وتعمد بني حني وآخر إىل ضرب أهـداف             
حمظورة داخل قطاع غزة على مقربة من احلدود مع         وتعلن مناطق   . داخل قطاع غزة  

إسرائيل حيث كانت توجد مستوطنات إسرائيلية، وتقوم قوات إسـرائيلية بتنفيـذ            
وعالوة على ذلك، تتحكم إسرائيل يف السوق النقديـة احملليـة           . أعمال احلظر هذه  

م وتتحكم يف الـضرائب والرسـو     ) الشيكل اجلديد (القائم على العملة اإلسرائيلية     
  .)٥٣(اجلمركية

  .والبعثة مقتنعة بأن هذه األوضاع كانت قائمة وقت احلادث قيد التحقيق
ومبوجب اتفاقية جنيف الرابعة، ال جيوز قتل األشخاص أو تعذيبـهم أو معاملتـهم                -٦٥

معاملة سيئة أو تعريضهم لإلهانة أو املعاملة املاسة بالكرامة وال جيوز تدمري املمتلكات إال إذا               
 من اتفاقيـة جنيـف   ١٤٧وتعرض املادة   .  ميثل ضرورة قصوى للعملية العسكرية     كان ذلك 

  .للقانون اإلنساين الدويل" االنتهاكات اخلطرية"الرابعة قائمة تتضمن 
وكان ركاب قافلة السفن من املدنيني وينبغي اعتبارهم يف سياق اعتراض الـسفن               -٦٦

هم "الرابعة، فإن األشخاص احملميني      من اتفاقية جنيف     ٤ومبوجب املادة   . كأشخاص حمميني 
حتت سلطة طرف يف الـرتاع       ... أولئك الذين جيدون أنفسهم يف حلظة ما وبأي شكل كان         

 ويف حالة الرتاع املـسلح، ال جيـوز         ."ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها        
جيابية وبـشكل   استعمال القوة العسكرية إال ضد حمارب أو ضد مدنيني يشتركون بصورة إ           
  .مايف مرمرةمباشر يف أنشطة القتال، وهو ما ال ينطبق على املدنيني الذين كانوا على منت 

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان   -٣  
إن إسرائيل طرف يف معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية ذات الصلة باحلالـة قيـد                -٦٧
 املياه الدولية لوالية دولة العلـم       كما كانت سفن القافلة خاضعة أثناء وجودها يف       . )٥٤(النظر

__________ 

تقرير بعثة األمم املتحـدة لتقـصي       : حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى          )٥٣(
  .٢٧٨، الفقرة )٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ (A/HRC/12/48احلقائق بشأن الرتاع يف غزة، 

وق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           العهد الدويل اخلاص باحلق    )٥٤(
ة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال        أوالثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر        
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الفيثـري  ( واليونان   )مايف مرمرة ( وجزر القمر    )راشيل كوري (الذي ترفعه، وهي كمبوديا     
 والواليـات  )١غـازي  ( وتركيـا  )سفندوين( وتوغو )ديفين واي ( وكرييبايت   )مسيوغيوس

 اليت قبلتها كـل     وكانت املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    . )١تشالنجر  (املتحدة األمريكية   
  .دولة من هذه الدول وقت احلادث قيد التحقيق واجبة التطبيق على السفن املعنية

ويستمر تطبيق قانون حقوق اإلنسان بأكمله يف حاالت الرتاع املـسلح باسـتثناء               -٦٨
ويف . ألحكام املعاهدات املتعلقة بأوقات الطوارئ    اً  احلاالت اليت ميكن فيها عدم التقيد به وفق       

تطبيق نظـام  "رأيها أن اً ا الصدد، تالحظ البعثة تأكيد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مؤخر هذ
عن تطبيقه يف حالة االحتالل، ال حيـول          القانون اإلنساين الدويل أثناء الرتاع املسلح، فضالً      

يـز  ، اليت جت  ٤دون تطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، إال بتطبيق املادة            
 وأشارت اللجنة املعنية حبقوق     .)٥٥("عدم التقيد ببعض األحكام أثناء حاالت الطوارئ الوطنية       

، إىل أن تطبيق العهد يستمر يف حاالت الرتاع املـسلح الـيت             ٢٩اإلنسان، يف تعليقها العام     
مثة وفيما يتعلق حبقوق معينة واردة يف العهد، فمع أن          . "ينطبق عليها القانون اإلنساين الدويل    

حتديداً يف القانون اإلنساين الدويل قد تكون مناسبة بشكل خاص ألغراض تفسري             قواعد أكثر 
كليهما مكمالن لبعضهما البعض، وال يستثين أحـدمها        ني  حقوق العهد، فإن ميداينّ القانون    

  .)٥٦("اآلخر
 فتـوى األسـلحة النوويـة     وباإلضافة إىل ذلك، أكدت حمكمة العدل الدولية يف           -٦٩

حق املرء يف أال يتم     "أن العهد واجب التطبيق خالل الرتاع املسلح، مشرية إىل أن           ) ١٩٩٦(
غري أن معيـار   . العدائية من حيث املبدأ، أثناء األعمال       اً،ينطبق أيض اً  حرمانه من حياته تعسف   
من احلياة حيدده القانون اخلاص املنطبق، أي القانون الواجب         اً  تعسفياً  حتديد ما يشكل حرمان   

األعمـال  طبيق يف حاالت الرتاع املسلح، وهو القانون الذي يهدف إىل تنظيم مباشـرة              الت
وبالتايل، إذا كانت حالة معينة من احلرمان من احلياة، من خالل استعمال سالح ما              . العدائية

 من العهد ال ميكن تقريره      ٦من احلياة مبا يتعارض مع املادة       اً  تعسفياً  أثناء احلرب، تعترب حرمان   
 بالرجوع إىل القانون واجب التطبيق يف حالة الرتاع املسلح وال ميكـن اسـتنتاجه مـن                 إال

  .)٥٧("مصطلحات العهد نفسه
فتواها بشأن اآلثار القانونية لبناء اجلدار يف األرض الفلـسطينية          وقررت احملكمة، يف      -٧٠
ن سارية يف حالـة  تظل احلماية اليت توفرها اتفاقيات حقوق اإلنسا"، قررت احملكمة أن  احملتلة

__________ 

 الالإنـسانية   التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو             
  .املهينة واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري بشأن مشاركة األطفال يف الرتاع املسلح أو

  .CCPR/ISR/CO/3 من ٥الفقرة  )٥٥(
 من التعليـق    ١١يف الفقرة   اً  ، املدمج أيض  ٢٩ من التعليق العام رقم      ٣لفقرة  اقوق اإلنسان،   املعنية حب لجنة  ال )٥٦(

  .٣١العام 
، تقـارير حمكمـة     ١٩٩٦يوليه  / متوز ٨، فتوى مؤرخة    د باألسلحة النووية أو استخدامها    مشروعية التهدي  )٥٧(

  .٢٥، الفقرة ٢٢٦، الصفحة ١٩٩٦العدل الدولية لعام 
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 من العهـد    ٤الرتاع املسلح، إال من خالل إعمال أحكام تقييدية من النوع الوارد يف املادة              
وفيما يتصل بالعالقة بني القانون اإلنساين الـدويل   . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

 تكون بعـض    ميكن أن : والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، هناك من مث ثالث حاالت حمتملة         
بقانون اً  بالقانون اإلنساين الدويل؛ وميكن أن تتعلق غريها حصر       اً  احلقوق مسائل تتعلق حصر   

  .)٥٨("حقوق اإلنسان؛ بيد أن بعض املسائل ميكن أن تتعلق هبذين الفرعني من القانون الدويل
عـن    وترى البعثة أن تصرف قوات الدفاع اإلسرائيلية على منت مايف مرمرة فضالً             -٧١
على وجه الدقة على قانون الرتاع املسلح، ولكنه        اً  صرف السلطات بعد العملية ليس حمدود     ت

وبالفعل، فإن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين      . لقانون حقوق اإلنسان  اً  خيضع أيض 
الدويل ال يستثين أحدمها اآلخر ولكن ينبغي النظر إليهما بوصفها مكملني ومعززين لبعضهما             

  .ان أكمل محاية لألشخاص املعنينيالبعض لضم
يف حاالت الطوارئ العامة    "ويتضمن العهد الدويل عدة مواد ال جيوز عدم التقيد هبا             -٧٢

وتشتمل احلقوق اليت ال جيوز عدم التقيد هبا على احلـق يف            )." ٤املادة  (اليت هتدد حياة األمة     
وأصدرت . و الالإنسانية أو املهينة   احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أ         

 ٣ بشأن حاالت الطوارئ، مؤرخ      -من العهد الدويل    ) ٣(٤مبوجب املادة   اً  إسرائيل إخطار 
 فيمـا يتعلـق حبريـة وأمـن أي          ٩باملـادة   اً  ، ذا صلة حتديد   ١٩٩١أكتوبر  /تشرين األول 

، ٢٩العـام    ويف هذا الشأن، وسعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها            .)٥٩(شخص
، )٢(٤نطاق قائمة األحكام اليت ال جيوز عدم التقيد هبا حسبما هو منصوص عليه يف املـادة       

 مـن العهـد   ٤إىل املادة  اً  ال جيوز أن تلجأ مطلق    "مشددة على أن الدول األطراف يف العهد        
لتربير تصرف ينتهك القانون اإلنساين أو القواعد اآلمرة للقانون الدويل، مثـل اختطـاف              

__________ 

، تقارير حمكمة   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩، فتوى مؤرخة    اآلثار القانونية لبناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة        )٥٨(
  .١٠٦، الفقرة ١٠١ة ، الفقر٢٠٠٤العدل الدولية لعام 

عـن    فضالً   وجودها أصالً   ضد تهديدات وهجمات مستمرة  لها، ضحية   ئ منذ إنشا  ،كانت دولة إسرائيل  " )٥٩(
  .حياة وممتلكات مواطنيها

واختذ ذلك شكل التهديدات باحلرب، واهلجمات املسلحة الفعلية، ومحالت اإلرهاب اليت تسفر عن مقتل              "
  .وإصابة البشر

فهـذا  .  سارية منذ ذلك احلـني     ١٩٤٨مايو  / حالة الطوارئ اليت أعلنت يف أيار      ويف ضوء ما تقدم، ظلت    "
  .من العهد) ١(٤ حدود املعىن املقصود باملادة الوضع ميثل حالة طوارئ عامة يف

املـذكورة، أن تتخـذ تـدابري        ٤للمادة  اً  ولذلك، فقد وجدت حكومة إسرائيل أن من الضروري، وفق        "
اً، للدفاع عن الدولة ومحاية حياة البشر وممتلكاهتم، مبـا يف ذلـك ممارسـة           تستلزمها مقتضيات احلالة متام   
  .سلطات االعتقال واالحتجاز

 من العهد، فإن إسرائيل تقيد التزاماهتا مبوجب ذلـك          ٩وبقدر ما يتعارض أي من هذه التدابري مع املادة          "
  ".احلكم
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لرهائن أو فرض عقوبات مجاعية، من خالل احلرمان التعسفي من احلرية أو اخلـروج عـن             ا
  .)٦٠("املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة، مبا يف ذلك افتراض الرباءة

 من العهد الدويل كل دولة طرف باحترام احلقوق املعترف هبا داخـل  ٢وتلزم املادة    -٧٣
". املوجودين يف إقليمها واخلاضعني لواليتها هبذه احلقوق"الدولة وتنص على متتع مجيع األفراد 

علـى  : "٣١وأوضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التطبيق خارج اإلقليم يف تعليقها العام            
الدولة الطرف أن حتترم وتكفل احلقوق املنصوص عليها يف العهد ألي شخص خاضع لسلطة              

 .)٦١("داخل إقليم الدولة الطـرف اً  يكن موجودتلك الدولة أو لسيطرهتا الفعلية، حىت وإن مل   
 تطبيق العهد الدويل    )٦٢(، بشأن اجلدار  ٢٠٠٤وأكدت حمكمة العدل الدولية، يف فتواها لعام        

فيما يتعلق بأفعال ترتكبها دولة ما لدى ممارسة واليتـها          "اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
سان نفسها من جديد هذا الرأي يف نظرها        وأكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلن    ." خارج إقليمها 

  .)٦٣(٢٠١٠يوليه /قريب العهد يف حالة إسرائيل يف متوز
وتشتمل معايري حقوق اإلنسان لألمم املتحدة ذات الصلة األخرى الواجبة التطبيـق              -٧٤

مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفـني بإنفـاذ        على الدول األعضاء يف األمم املتحدة على        
واملبادئ األساسية بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني           ؛  القوانني

__________ 

  ))اجمللد األول (HRI/GEN/Rev.9 (١١، الفقرة ٢٩قوق اإلنسان، التعليق العام املعنية حبلجنة ال )٦٠(
  .١٠، الفقرة ٣١قوق اإلنسان، التعليق رقم املعنية حبلجنة ال )٦١(
، ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٩اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، فتوى مؤرخة              )٦٢(

  .١١١، الفقرة ٢٠٠٤تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
)٦٣( CCPR/ISR/CO/3 من  ١١ يف الفقرة    أشارت إليه عن رأيها، الذي سبق أن      اً  تعرب اللجنة جمدد  : "٥رة  ، الفق 

 مـن   ١٠والفقـرة   ) CCPR/CO/78/ISR(التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف       ا اخلتامية بشأن  مالحظاهت
أن انطبـاق نظـام     وهـو   ) CCPR/C/79/Add.93 (اخلتامية بشأن التقرير األويل للدولة الطرف     مالحظاهتا  

 حالة االحـتالل، ال حيـول دون تطبيـق العهـد،            عن  فضالًلقانون اإلنساين الدويل أثناء نزاع مسلح،       ا
وقد أيدت حمكمة   .  الطوارئ العامة  أثناء ببعض األحكام    التقيد اليت جيوز مبقتضاها عدم      ٤ مبوجب املادة  إال

نية الناشئة عن تـشييد جـدار يف     العدل الدولية باإلمجاع موقف اللجنة وذلك يف فتواها بشأن اآلثار القانو          
، اليت جاء فيها أن     )١٣٦، الفقرة   ٢٠٠٤ لعام   فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية     (األرض الفلسطينية احملتلة  

وعالوة . ألفعال اليت تقوم هبا دولة من الدول أثناء ممارسة واليتها خارج حدود إقليمها            ا علىالعهد يسري   
القانون اإلنساين الدويل دون مساءلة الدول األطراف عن األفعـال الـيت           على ذلك، ال حيول انطباق نظام       

 ١موظفوها خارج حدود أراضيها، مبا يف ذلك يف األراضي احملتلة، وذلك مبوجب الفقرة               تقوم هبا سلطاهتا أو   
 أحكام العهد لصاحل سكان األراضـي        تسري لذلك، تكرر اللجنة وتشدد على أن     و.  من العهد  ٢من املادة   

مجيع أفعال سلطات أو موظفي الدولة الطرف يف تلك األراضـي           على  تلة، مبن فيهم سكان قطاع غزة،       احمل
موقـف الدولـة الطـرف يف    ، على خالف    )٤٠ و ٢املادتان   (اليت متس التمتع باحلقوق املكرسة يف العهد      

يل ويف األراضـي    يف إسـرائ    كامالًاً  وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطبيق العهد تطبيق       . الظروف الراهنة 
ـ  .، مبا يف ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات اجلوالن السورية احملتلة             احملتلة اً  ووفق

 الصادر عن اللجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن متتع مجيع األشخاص الذين متارس              ٣١ للتعليق العام رقم  
  ."باحلقوق املكرسة يف العهد كامالًاً عليهم واليتها واخلاضعني لسيطرهتا الفعلية متتع
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بإنفاذ القوانني؛ وجمموعة مبادئ محاية مجيع األشخاص حتت أي شكل من أشكال االحتجاز             
أو احلبس؛ واملبادئ املتعلقة باملنع والتحقيق على حنو فعال يف مسألة اإلعدام خارج نطـاق               

  .راءات موجزة أو اإلعدام التعسفيالقانون أو بإج

  اعتراض البحرية اإلسرائيلية قافلة السفن وعواقبه  - ثالثاً  

  تنظيم قافلة سفن غزة ورد حكومة إسرائيل   - ألف  

  وصف الوقائع والنتائج    
  .إن البعثة مقتنعة بالوقائع الواردة أدناه  -٧٥

  ٢٠١٠ مايو/قافلة سفن غزة يف أيارأهداف حركة غزة احلرة و  )أ(  
نظمت حركة غزة احلرة، وهي إحدى منظمات حقوق اإلنسان ومسجلة بوصفها             -٧٦

أغـسطس  /منظمة أعمال خريية يف قربص، مخس رحالت ناجحة باملراكب إىل غزة بني آب            
والغـرض  . ثنني كل مرة  ا باستعمال مركب واحد صغري أو       ٢٠٠٨ديسمرب  /وكانون األول 
ومل تعتـرض الـسلطات     . ار املفروض على غـزة    للرحالت هو فك احلص   اً  املعلن عنه ذاتي  

اإلسرائيلية املراكب يف ذلك الوقت، على الرغم من تلقي املنظمني بعض رسائل التهديد من              
إىل حتويـل    ٢٠٠٨ديسمرب  /واضطرت بعثة سادسة يف كانون األول     . السلطات اإلسرائيلية 

بالغـة  اً  قت بـه أضـرار    مسارها إىل لبنان بعد أن صدمت البحرية اإلسرائيلية املركب وأحل         
  .من أن تتعرض لصدام هي األخرىاً  خوف٢٠٠٩يناير /وألغيت بعثة سابعة يف كانون الثاين

من ساحل غـزة،    اً  تقريباً  حبري   ميالً ٢٠، وعلى بعد    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٩ويف    -٧٧
، متتلكه حركة غزة احلـرة    " روح اإلنسانية "حيمل اسم   اً  اعترضت البحرية اإلسرائيلية مركب   

وبعد رفض الطلبات اإلسرائيلية بتحويـل      . وبضائع مساعدة إنسانية لغزة   اً   راكب ٢١وحيمل  
مسار املركب، اقتحم املركب وأخذ إىل أشدود حيث ألقي القـبض علـى الركـاب ومت                

  .احتجازهم
ـ               -٧٨ اً وبعد هذه احملاوالت غري الناجحة، سعت حركة غزة احلرة إىل تعاون أوسع نطاق

وأجرت احلركة اتصاالت   . رى بغية زيادة عدد املراكب يف البعثات التالية       مع املنظمات األخ  
بعدد من املنظمات، مبا فيها املنظمة اإلنسانية التركية املعروفة باسم مؤسسة حقوق اإلنسان             

. واحلريات واإلغاثة اإلنسانية اليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
مبا يف ذلك قطاع غزة، تضع اً وإقليماً  بلد١٢٠، اليت تعمل يف أكثر من    وكانت هذه املؤسسة  

خمططات لبعثة خاصة هبا إىل غزة وتعهدت باالنضمام إىل قافلة الـسفن بـسفينيت بـضائع                
كما وافق  . ويبلغ إمجايل سعتها ما يزيد عن ستمائة راكب       اً  ومركب للركاب اشتريت مؤخر   
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الـسفينة إىل   "و) السويد" (السفينة إىل غزة  "رى، منها   على االنضمام عدد من املنظمات األخ     
، وأصبحت تعرف باسم    "احلملة األوروبية لفك احلصار املفروض على غزة      "و) اليونان" (غزة

  ".قافلة سفن احلرية لغزة"
وكانت األهداف املعلنة لقافلة السفن، حسب شهادة زعماء حركة غـزة احلـرة               -٧٩

لفت االنتبـاه  ) أ: (اإلغاثة اإلنسانية ذات ثالثة جوانبومؤسسة حقوق اإلنسان واحلريات و  
تـسليم  ) ج(فـك احلـصار؛ و    ) ب(العام الدويل إىل الوضع يف قطاع غزة وأثر احلصار؛ و         

وكانت أهداف مجيع الشهود الذين اسـتمعت إلـيهم         . مساعدة وإمدادات إنسانية إىل غزة    
  .ملساعدة اإلنسانيةالبعثة مشتركة، على الرغم من أن معظمهم ركز على تسليم ا

من التباين بني األهداف السياسية لقافلـة الـسفن وأهـدافها           اً  وتالحظ البعثة نوع    -٨٠
ويتجلى ذلك يف اللحظة اليت عرضت فيها حكومة إسـرائيل الـسماح بتـسليم              . اإلنسانية

كمـا  . املساعدة اإلنسانية عن طريق املوانئ اإلسرائيلية ولكن حتت إشراف منظمة حمايـدة           
السـتقبال نـوع سـفن    اً ظ البعثة أن قطاع غزة ال ميتلك ميناء عميق الغاطس مصمم    تالح

البضائع املشتركة يف القافلة، مما يثري تساؤالت لوجستية عملية حول خطة تسليم كميـات              
ويف حني اقتنعت البعثة بأن قافلة السفن متثـل  . كبرية من املساعدة من خالل الطرق املختارة      

اإلمدادات اإلنسانية األساسية إىل غزة، يبدو من الواضـح أن اهلـدف            حماولة جادة إلدخال    
 راشيل كوري  حسبما ظهر ذلك يف قرار من كانوا على منت السفينة            اً،األساسي كان سياسي  

يرلندا بتوصيل البضائع املوجودة على منت السفينة سـاملة عـن          آرفض اقتراح ترعاه حكومة     
  .طريق أشدود

  تكوين قافلة السفن  )ب(  
انظر اجلدول  (اً   راكب ٧٤٨من مثان سفن حتمل ما جمموعه         تتكون قافلة السفن أصالً     -٨١

  ):الوارد يف املرفقات
 ومتتلكها مؤسـسة    )٦٤( سفينة ركاب مسجلة يف جزر القمر      - مايف مرمرة . ف. م •

 حقوق اإلنسان واحلريات واإلغاثة اإلنسانية؛

ومتتلكها مؤسسة حقوق    مركب بضائع مسجلة يف كرييبايت       - ديفين واي . ف. م •
  اإلنسان واحلريات واإلغاثة اإلنسانية؛

 مركب بضائع مسجلة يف تركيا ومتتلكها مؤسـسة حقـوق           -١غازي  . ف. م •
  اإلنسان واحلريات واإلغاثة اإلنسانية؛

__________ 

 بـأموال   ٢٠١٠اشترت مؤسسة حقوق اإلنسان واحلريات واإلغاثة اإلنسانية هذه السفينة يف أوائل عـام               )٦٤(
  .مجعها األعضاء وسجلت يف جزر القمر قبل إحبارها إىل غزة بأيام قليلة
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 مركب ركاب مسجلة يف توغو ومتتلكها شركة        - سفندوين أو سفندونه  . ف. م •
وأطلق على املركب اسم بـديل وهـو        . ومقرها جزر مارشال  . سفندونه احملدودة 

، قبل انضمامها مباشرة إىل قافلة السفن وهو االسم املستعمل يف           "٨٠٠٠املركب  "
  التقارير اإلسرائيلية الرمسية؛

 مركب ركـاب مـسجلة يف اليونـان         - الفيثري مسيوغيوس أو صوفيا   . ف. م •
 الـسفينة   ومعىن اسـم  . ومتتلكها شركة الفيثري مسيوغيوس البحرية ومقرها أثينا      

كاسم بديل " صوفيا"كما يستعمل اسم " البحر األبيض املتوسط احلر"باليونانية هو  
  يف بعض التقارير؛

 مركب ترفيهي مسجل يف الواليات املتحدة األمريكيـة ومتتلكـه           - ١تشالنجر   •
 حركة غزة احلرة؛

 مركب ترفيهي مسجل يف الواليات املتحدة األمريكيـة ومتتلكـه           - ٢تشالنجر   •
 غزة احلرة؛حركة 

 سفينة بضائع مسجلة يف كمبوديا ومتتلكها حركة غـزة          - راشيل كوري . ف. م •
 .احلرة

واضطرت املنظمات املشاركة إىل شراء سفنها اخلاصة حيث كانت شركات الشحن التجارية 
ومت التعاقد على خـدمات أعـضاء   . متخوفة من السماح بتأجري سفنها لقافلة السفن املزمعة   

ضائع التابعة ملؤسسة حقوق اإلنسان واحلريات واإلغاثة اإلنسانية من خالل          الطاقم لسفن الب  
  .إحدى الوكاالت يف اسطنبول

ونقل ركاهبا  .  من قافلة السفن بعد حدوث مشاكل مبحركها       ٢تشالنجر  وانسحبت    -٨٢
يرلندا ولذلك  آ من   راشيل كوري وتأخر إحبار   .  يف املياه الدولية   مايف مرمرة  و ١تشالنجر  إىل  
ومبـا أن البحريـة اإلسـرائيلية       . مايو/ أيار ٣١تتمكن من االنضمام إىل قافلة السفن يف        مل  

يونيه يف املياه الدولية وتعرض ركاهبا لـنفس عمليـة          / حزيران ٦اعترضت هذه السفينة يف     
  .االحتجاز والترحيل، أدرجت البعثة هذه السفينة يف حتقيقها

حالت السابقة، كان عدد من الركاب قـد        ومبا يتسق مع املمارسة املتبعة خالل الر        -٨٣
غـري أن   . أزمع الصعود على منت بعض السفن يف املياه الدولية بعد نقلهم مبركب من قربص             

. السلطات القربصية رفضت يف اللحظة األخرية السماح للركاب بركوب سفن من قـربص            
نوب اجلزيرة،  وبعد عدد من احملاوالت الفاشلة للمغادرة على منت سفن من موانئ تقع يف ج             

  .استطاع عدد من الركاب اإلحبار من ميناء فاما غوستا
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  حتضري قافلة السفن  )ج(  
كانت املنظمات املشاركة يف قافلة السفن مرتبطة بأواصر عامة الطابع مبوجب اتفاق              -٨٤

، حيدد األهداف العامـة الـيت يتقامسهـا مجيـع           "نقاط الوحدة "يشمل تسع نقاط، معنون     
حلركة اً  ووفق. يف ذلك التزامهم بعدم مقاومة االعتراض إال بوسائل غري عنيفة         املشاركني، مبا   

  .غزة احلرة، أنشئت يف كل سفينة جلنة توجيهية، تتألف من ممثلي املنظمات املشاركة
وطبقت كل منظمـة    .  جنسية خمتلفة إىل قافلة السفن     ٤٠وانضم أشخاص من حنو       -٨٥

ومل يكن هنـاك    . ن ميكنهم االنضمام إىل خمتلف السفن     معايريها اخلاصة الختيار األفراد الذي    
بروتوكول موحد يشمل مجيع املنظمات املشاركة لتسجيل الركاب احملتملني باستعمال منوذج       
واحد موقع عليه، على الرغم من أن فرادى املنظمات اشترطت ملء لطلبات وأجرت عملية              

 أجريت معهم مقابالت شخصية     ومل يكن لدى العديد من املشاركني الذين      . فحص واختيار 
وقالت بعض املنظمات إهنا اختارت     . مهارات أو مؤهالت حمددة يف جمال األعمال اإلنسانية       

، ومركزهم كأشخاص ذوي نفوذ     )على سبيل املثال، أطباء   (املشاركني على أساس مؤهالهتم     
ض املنظمني  وأعرب بع . عن قدرهتم على مقاومة االستفزاز      فضالً) أعضاء برملانات ومؤلفون  (

  .عن تفضيلهم لألشخاص املعروفني لديهم
 إىل علم البعثة ادعاءات تفيد بأن أحد ركاب السفينة، الـذي كـان يتـوىل                اومن  -٨٦

، اهتم وقضى عقوبة السجن الشـتراكه      مايف مرمرة مسؤوليات لوجستية تتعلق بالبضائع على      
باإلفراج عن السجناء   وكان املختطفون يطالبون    . ١٩٩٦يف اختطاف مركب روسي يف عام       

  .)٦٥(الشيشان يف ذلك الوقت
تربعات نقديـة   اً  للرحلة من داخل جمتمعاهتم والتمسوا أيض       ومجع املشاركون أمواالً    -٨٧

  .لتقدميها مباشرة إىل سكان غزة
 أمن صارم يف ميناء أنطاليا وفحصت مجيع البضائع اليت نقلـت            مبايف مرمرة وأحاط    -٨٨

أمتعتهم لتفتيش أمين على غرار ما حيدث يف املطـارات قبـل            وخضع الركاب و  . على متنها 
 ١تشالنجر  وخضع الركاب الذين نقلوا من      . الصعود على منت طائرة، مبا يف ذلك تفتيش ذايت        

  . لنفس التفتيش األمينمايف مرمرةإىل 
 يف  الفيثري مسيوغيوس وأجري تفتيش أمين دقيق مماثل للركاب املوجودين على منت            -٨٩

بعـض  اً  ولكن كان على متنها أيض    اً  ركاباً   حتمل أساس  سفندوينوكانت  . يف اليونان امليناء  
وفحص قبطـان املركـب     . املواد الطبية، مبا يف ذلك آلة فوق صوتية، كان قد مت التربع هبا            

كما قال  . اآللة واملركب للتأكد من عدم وجود أسلحة أو أدوات مشاهبة على متنها           اً  شخصي

__________ 

، ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٦رائيل،  الستخبارات واإلرهاب، إس  املعين با تقرير من مركز معلومات مري أميت        )٦٥(
  .http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ipc_e119.pdfانظر 
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 وأغلقتها  راشيل كوري  مستقلة فحصت البضائع املوجودة على منت        الشهود إن ثالث سلطات   
  .وكانت األختام سليمة عندما اقتحم اإلسرائيليون السفينة. يرلنداآبأختام قبل رحيلها من 

ومل توضح شهادة الشهود أي خطة لوجستية واضحة عن كيفية تفريغ الكميـات               -٩٠
ن البضائع املشتركة يف القافلة يف غزة بالنظر إىل         الكبرية من املساعدة اإلنسانية اليت حتملها سف      

وقال أحد الشهود إن عمال مؤسسة حقوق اإلنسان واحلريات         . مرافق امليناء احملدودة يف غزة    
واإلغاثة اإلنسانية املوجودين بالفعل يف غزة يعدون املرافع لتفريغ البضائع يف مراكب أصـغر              

  . نفسها مزودة مبرفاعالفيثري مسيوغيوس وأكد شاهد آخر هذه اخلطة وقال إن .اًحجم

  لسري املزمع لقافلة السفن ومقرها النهائياخط   )د(  
رحلت السفن املشاركة يف القافلة إىل غزة من موانئ خمتلفة يف تـواريخ خمتلفـة،                 -٩١

ـ   مـيالً ٤٠حسبما هو موضح أدناه واتفقت على مكان لاللتقاء يف املياه الدولية يبعد          اً حبري
  :وسارت السفن التالية إىل نقطة االلتقاء على النحو التايل. ن جنوب قربصعاً تقريب

 ؛ من اسطنبول إىل إسكندرونة١غازي ، رحلت ٢٠١٠مايو / أيار١٤ •

. يرلندا متجهـة إىل مالطـة     آ من ميناء غرينور،     راشيل كوري مايو، رحلت   / أيار ١٨ •
 ؛جراء إصالحاتمايو ولكنها توقفت إل/ أيار١٤يف  وكانت قد غادرت دندالك أصالً

 ؛ من اسطنبول إىل أنطاليا، تركيامايف مرمرةمايو، رحلت / أيار٢٢ •

 ؛ من إسكندرونة متجهة إىل غزة١غازي مايو، رحلت / أيار٢٢ •

 ؛ من اسطنبول١ديفين مايو، رحلت / أيار٢٤ •

 ؛ من برييه، اليونانالفيثري مسيوغيوسمايو، رحلت / أيار٢٤ •

 ؛ أنطاليا، تركيا إىلمايف مرمرةمايو، وصلت / أيار٢٥ •

مث توقفت يف منتصف الطريق يف      ( برييه، اليونان    غادرت سفندوين مايو،  / أيار ٢٥ •
 ؛)رودس

 ؛ أنطاليا، تركياغادرت مايف مرمرةمايو، / أيار٢٨ •

راشـيل   من كريت؛ وغـادرت      ٢تشالنجر   و ١تشالنجر  مايو، رحلت   / أيار ٢٩ •
 ؛ مالطةكوري

ة االلتقاء جنوب قربص؛ وغـادرت      مايو، اجتمعت السفن الست يف نقط     / أيار ٣٠ •
  . مالطةراشيل كوري

وأشارت وثائق الصعود على منت السفن اليت رحلت من تركيا إىل أن غـزة هـي                  -٩٢
مقصدها النهائي الرمسي، على الرغم من أن وثائق اجلمارك أشارت إىل لبنان بوصفه املقصد              
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 وقال عدد من أعضاء طاقم      .ألن نظام احلاسوب ال يتضمن غزة كميناء دخول       اً  النهائي نظر 
إىل   بعض املراكب الذين أجريت معهم مقابلة شخصية إهنم فهموا أن النية كانت اإلحبار أوالً             

  .مصر مث دخول مياه غزة من الغرب
 من  ٢٠١٠مايو  / أيار ٣٠ يف   ٥٤/١٥وبدأت قافلة السفن رحلتها حنو غزة الساعة          -٩٣

  .رب ساحل لبنانغاً تقريباً حبري  ميال٦٥ًنقطة تقع على بعد 

  اخلطط اإلسرائيلية املسبقة العتراض قافلة السفن  )ه(  
لرئيس األركان العامة لقوات الدفاع اإلسرائيلية، علمت السلطات اإلسرائيلية         اً  وفق  -٩٤

وبدأت .  وفهمت أن نيتها هو فك احلصار      ٢٠١٠فرباير  /بقافلة السفن املزمعة يف أوائل شباط     
وصدرت . نع قافلة السفن من اإلحبار وبدأت صياغة خطط طوارئملاً اجلهود الدبلوماسية فور  

أوامر أولية رمسية لالضطالع باألعمال التحضريية العتراض قافلـة الـسفن يف منتـصف              
مايو أعدت خطة تنفيذ مهمة اعتمدها رئيس األركان العامة         / أيار ١٢وحبلول  . أبريل/نيسان

  .٢٠١٠مايو / أيار١٣اإلسرائيلي يف 
، وجه رئيس األركان العامة اإلسرائيلي رسالة إىل وزيـر          ٢٠١٠مايو  /أيار ١٣ويف    -٩٥

الدفاع ورئيس الوزراء يبني فيها اخليارات للتعامل مع قافلة السفن، مبـا يف ذلـك اخليـار                 
وأجـري تقيـيم    . العسكري املتمثل يف االستيالء على السفن واحتجازها واحتجاز الركاب        

واضطلع بتدريب وختطيط   . القيام بالعملية اً  ر الدفاع رمسي  مايو وأجاز وزي  / أيار ٢٦إضايف يف   
  .مكثفني، مبا يف ذلك إنشاء مركز للتعامل مع احملتجزين يف ميناء أشدود

للمعلومات املتاحة للبعثة، تضمنت القوات اإلسرائيلية اليت انتـشرت العتـراض           اً  ووفق  -٩٦
املراقبة  ت اهلليكوبتر والزوارق وطائرات    من السفن احلربية وزوارق الصواريخ وطائرا      القافلة عدداً 

". ١٣ شـايطيت "واشترك يف العملية جنود من القوة البحرية اخلاصـة          . ومن احملتمل غواصتني  
  ".عملية رياح السماء"أو " عملية نسيم البحر"وأطلق على العملية االسم الكودي 

نني ومراقبتـهم،   وأجرت القوات اإلسرائيلية عملية متقدمة لتحديد هوية ركاب معي          -٩٧
حسبما أشري إىل ذلك يف الكتيب املكون من رقائق، الذي أخذ مما كان يف حوزة أحد اجلنود              
األسرى اإلسرائيليني واشتمل على أمساء وصور ألشخاص مشهورين حمددين على كل سفينة            

وأكدت إحدى الراكبات أن صورهتا املدرجة      . عن صور لكل سفينة     من السفن الست فضالً   
وأُكدت املراقبة املتقدمـة باألدلـة      . تيب التقطت قبل أيام قليلة من إحبار قافلة السفن        يف الك 

املنسوبة إىل وزير الدفاع إيهود باراك واملعروضة أمام جلنة توركل واليت تـشري إىل أن أوامـر                 
مبواصلة تتبع املخابرات ملنظمي قافلة السفن، مع التشديد علـى احتمـال أن             "حمددة صدرت   

  .)٦٦("بني ركاب قافلة السفن عناصر إرهابية حتاول إحلاق الضرر بالقوات اإلسرائيليةيكون من 
__________ 

  . جلنة التحقيق العامة:جلنة توركلأمام شهادة وزير الدفاع إيهود باراك  )٦٦(
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  االستعدادات للدفاع عن السفن يف حالة حماولة الصعود على متنها  )و(  
 أن الركاب أصبحوا على علم، أثناء جتميع قافلة السفن بـالقرب            من الواضح للبعثة    -٩٨

ئيلية باعتراض القافلة، واقتحام السفن واالسـتيالء       من قربص، بالقدر الكامل للخطط اإلسرا     
وقال العديد من الركاب    . وُنشرت تفاصيل اخلطط اإلسرائيلية يف الصحف اإلسرائيلية      . عليها

إهنم كانوا يعتقدون، قبل هذا الوقت، أن اإلسرائيليني سيحاولون اعتراض طريق قافلة السفن             
. لوا أهنم سيسعون إىل اقتحام السفن بـالقوة       وإجبارها على حتويل مسارها، ولكنهم مل يتخي      

وذاع هذا االعتقاد بني الركاب األقل خربة حىت وقت عملية االعتراض، على الـرغم مـن                
وقال العديد من الركـاب     . ٢٠٠٩يف عام   " روح اإلنسانية "السابقة اليت حدثت مع سفينة      

قتحام السفن حىت اقتربـت     للبعثة إهنم مل يعتقدوا بصورة جدية أن اإلسرائيليني سيحاولون ا         
  .مايو/ أيار٣١ يف صباح مايف مرمرةالزوارق األوىل من 

  االستعدادات والتخطيط على منت مايف مرمرة    
مايو إدراك تام بـأن اإلسـرائيليني   / أيار ٣٠ خالل يوم    مايف مرمرة ذاع بني ركاب      -٩٩

أن بعض األشخاص   وهناك أدلة واضحة تشري إىل      . مصرون على االستيالء على قافلة السفن     
، مبن فيهم كبار مسؤويل مؤسسة احلقوق اإلنسانية واحلريات       مايف مرمرة املوجودين على منت    

واإلغاثة اإلنسانية كانوا مستعدين للدفاع بصورة إجيابية عن السفينة ضد أي حماولة للصعود             
 ٣٠ يف   على الـسفينة  اً   شخص تقريب  ١٠٠ و ٥٠وتبني أدلة الفيديو جتمع ما بني       . على متنها 

مايو، حتدث فيه رئيس املؤسسة وعدد من الركاب البارزين اآلخرين بقدر من الشجاعة             /أيار
وشوهدت اختبارات لضغط خراطيم امليـاه      . عن منع اإلسرائيليني من االستيالء على السفينة      

  . على سطح السفن يف اليوم السابق لعملية االعتراض
ائيلية ورؤية الزوارق اإلسرائيلية، أصبح من      وبعد اتصال السلكي مع البحرية اإلسر       -١٠٠

. وصدرت تعليمات للركاب بارتداء سترات النجاة . الواضح أن اقتحام السفن حقيقة وشيكة     
وعلى الرغم من أنه ال يبدو أن هناك خطة منسقة تتضمن مجيع الركاب، فقد جتمع بعـض                 

وجود أي قيادة موحـدة     وال توجد أدلة تذكر عن      . بنية الدفاع عن السفينة   اً  األشخاص مع 
  .لتنسيق عملية الدفاع عن السفينة

مايو، أخذ بعض الركاب أدوات كهربائية من ورشة        / أيار ٣١ إىل   ٣٠وخالل ليلة     -١٠١
من القضبان يصل طول بعضها إىل حنو متر ونصف، اً السفينة اليت مل تكن مغلقة وحلموا ألواح

وعنـدما  . معدنية طويلة من األسـوار    كما أزيلت سالسل    . الستعماهلا فيما يبدو كأسلحة   
اكتشف طاقم السفينة ذلك، صودرت األدوات وأغلقت عليها غرفة اجلهاز الالسلكي على            

كما زود بعض الركاب بأقنعة مضادة للغـازات للتـصدي آلثـار            . سطح مقصورة القيادة  
ريق املوجودة  غري أن البعثة تالحظ أن املعدات القياسية ملكافحة احل        . الغازات املسيلة للدموع  

وباإلضافة إىل ذلك، فإن عمل بعض الركـاب        . على منت السفينة تشتمل على أجهزة تنفس      
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اللحظات األخرية لتصنيع أسلحة بسيطة قبل عملية االعتراض بقليل يؤكد اسـتنتاجات             يف
  .البعثة بعدم جلب أسلحة على منت السفن

  يوغيوس وراشيل كوري والفيثري مس١االستعدادات والتخطيط على منت تشالنجر     
 لتدريبات على تقنيات املقاومـة الـسلبية        ١تشالنجر  خضع ركاب وأعضاء طاقم       -١٠٢

مبا يف ذلك االتصال (وعدم استعمال العنف وما يتعني القيام به يف حالة االحتجاز يف إسرائيل             
 وقال الشهود إن مناقشات جرت يف وقت سابق بني        ). مبحام قبل الصعود على منت السفينة     

الركاب عن كيفية الرد على احملاوالت اإلسرائيلية القتحام السفينة أكد خالهلا أعضاء الطاقم             
واعترض القبطان  . على أنه ينبغي عدم التصدي حملاولة صعود اجلنود باستعمال القوة اجلسدية          

وأعضاء الطاقم على اقتراح بغلق الطريق املؤدي إىل مقصورة القيادة، حيث كان خيشى مـن    
للشهود، هو إظهار مقاومة رمزية للجنـود  اً واهلدف، وفق. ؤدي ذلك إىل غضب اجلنود أن ي 

 ١وكان الرد املزمع على اقتحام تشالنجر       . تكفي إلظهار أن اقتحام السفينة غري مرغوب فيه       
إىل حد ما على علم بعض الركاب من ذوي اخلربة الذين كانوا على سفن اعترضـها                اً  مبني

  .اإلسرائيليون من قبل
 حـدوث   الفيثـري مـسيوغيوس    و سفندوينوأكد الشهود املوجودون على منت        -١٠٣

أنـه ميكـن   اً ، تقرر أيض  الفيثري مسيوغيوس وعلى منت   . مناقشات مماثلة على منت سفينتيهم    
، سفندوينوعلى منت   . إساءة فهم خراطيم املياه على أهنا أسلحة وبالتايل ينبغي عدم استعماهلا          

على األسطح وتعطيل أي حماولة للسيطرة على مقصورة القيادة من عزم الركاب على اجللوس 
  .خالل املقاومة السلبية

 على إبالغ القوات اإلسـرائيلية      راشيل كوري واتفق الركاب املوجودون على منت        -١٠٤
  .قبل اقتحام السفينة بعدم مقاومتهم ومت إبالغهم بذلك

   وديفين واي ١االستعدادات والتخطيط على منت غازي 
ال توجد معلومات تشري إىل إجراء استعدادات خاصة من قبل أعـضاء طـاقم أو                 -١٠٥

  . للدفاع ضد أي اقتحام حمتمل للسفينةديفين وايو ١غازي ركاب 

  ٢٠١٠مايو / أيار٣١اعتراض البحرية اإلسرائيلية لقافلة السفن إىل غزة يف   - باء  

  وصف الوقائع والنتائج  -١  
  .وقائع الواردة أدناهإن البعثة مقتنعة بال  -١٠٦
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  االتصاالت بني البحرية اإلسرائيلية وسفن القافلة  )أ(  
 وسارت يف   ٢٠١٠مايو  / أيار ٣٠يف   ٥٤/١٥غادرت القافلة نقطة االلتقاء الساعة        -١٠٧

باجتاه اً  درجة، تقريب١٨٥وُعدل هذا املسار إىل .  درجة٢٢٢اجتاه اجلنوب الغريب على مسار     
. للـساحل اً  تقريباً  حاذاة ساحل إسرائيل كي يظل املسار موازي       مب ٣٠/٢٣اجلنوب، الساعة   

من الساحل حيث حذر بالغ صادر عن نظام        اً  حبري   ميالً ٧٠واحتفظت قافلة السفن مبسافة     
  ميال٦٨ًملسافة تصل إىل اً من أن اجليش اإلسرائيلي جيري تدريب   ) التلغراف املالحي (نفيتيكس  

  .من الساحلاً حبري
ـ  ٣٠/٢٢ اتصال السلكي مع البحرية اإلسـرائيلية الـساعة          وأجري أول   -١٠٨  .اً تقريب

 وطلبـت   ١٦واتصلت البحرية اإلسرائيلية بكل سفينة، الواحدة تلو األخرى، على القنـاة            
ورفضت كل سفينة التحويل كي تستطيع مجيـع الـسفن رصـد            . التحويل إىل قناة بديلة   

نة أن حتدد هويتها وأن تبلغ عن مقصدها        وطلبت البحرية اإلسرائيلية إىل كل سفي     . احملادثات
مث حذرت كل سفينة، مع بعض االختالفات، بأهنا تقترب من منطقة أعمال حربية             . النهائي

تقع حتت حصار حبري وأن منطقة غزة البحرية مغلقة أمام مجيع السفن وأن عليها أن تغـري                 
الرسائل، حذّر قبطان كـل  ويف بعض  . مسارها لتسليم إمداداهتا إىل ميناء أشدود يف إسرائيل       

عن أي آثار تترتب على عـدم االمتثـال للطلـب           اً  شخصي مسؤوالًسفينة من أنه سيكون     
وكانت اتصاالت البحرية اإلسرائيلية مماثلة لتلك املتعلقة مبحاوالت حركة غـزة           . اإلسرائيلي

  .اًاحلرة السابقة للدخول إىل غزة حبر
السفن إىل أن مقصدهم النهائي هو غـزة وأن         واستجابة لذلك، أشار قباطنة خمتلف        -١٠٩

كما أكدوا أن القوات اإلسرائيلية ليس هلا احلـق يف أن           . الغرض هو تسليم مساعدة إنسانية    
وحتدث ممثل عن حركة غـزة      . تأمر السفن بتغيري مسارها وأن احلصار املشار إليه غري قانوين         

أن الركاب من املدنيني غري املـسلحني       اً  احلرة إىل اإلسرائيليني باسم القافلة بأكملها، مؤكد      
وينبغي عدم اعتبار أي من هذه السفن أهنا متثل أي نوع من أنواع             . يوّصلون مساعدة إنسانية  

. ومل تطلب البحرية إلسرائيلية تفتيش البضائع يف أي مرحلة من املراحـل           . التهديد إلسرائيل 
، عنـدما شوشـت     ٠٠/٠٢عة  واستمرت االتصاالت بالبحرية اإلسرائيلية حىت حوايل السا      

القوات اإلسرائيلية على معدات االتصال، وقطعت عن سفن القافلـة مجيـع االتـصاالت              
غري أهنا استطاعت اإلبقاء على االتصال فيما بينها عن طريق أجهزة السلكية يدوية     . اخلارجية

  .ثنائية االجتاه
ـ     ٢٠١٠يونيه  /ويف أوائل حزيران    -١١٠ سجيالت صـوتية   ، بثت السلطات اإلسرائيلية ت

سب  يبدو أنه تبادل اتصاالت بني البحرية اإلسرائيلية والسفينة ديفين واي تضمنت إشارات            ملا
 على  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١وهجمات  " اوشفيتز"من قبل أشخاص غري حمددين يشريون إىل        

ـ          . مركز التجارة العاملي بنيويورك    تح غري أن البعثة غري مقتنعة بصحة هذه التسجيالت ومل ت
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ووردت إىل البعثة أدلة إجيابية على      . حكومة إسرائيل هذه املواد للبعثة لفحصها بشكل مالئم       
  . أن هذه األقوال مل تصدر عن أي شخص اشترك يف إجراء اتصاالت على منت القافلة

ورأى أعضاء طاقم وركاب السفن الست وجود الزوارق البحرية اإلسـرائيلية رأي            -١١١
 ومنتصف الليل، من خالل رؤيتـها  ٠٠/٢٣ األولية بقليل، بني الساعة العني بعد االتصاالت  

وأصـبحت الـسفن وطـائرات اهلليكـوبتر        . واتصاالت السلكية ثنائية االجتاه بني السفن     
ـ  ٠٠/٠١اإلسرائيلية الكبرية على مرمى بـصر أعـضاء طـاقم الـسفن الـساعة                اً  تقريب

  .اًمناظر مماثلة يف نفس الوقت تقريبوشاهدت السفن األخرى يف القافلة . مايو/أيار ٣١ يف

  )٦٧(مايف مرمرة. ف. األحداث على منت م  )ب(  
  احملاولة األولية للصعود على منت مايف مرمرة من البحر '١'
 من البحر قبل    مايف مرمرة أجرت الزوارق اإلسرائيلية حماولة أوىل للصعود على منت           -١١٢

. السفينة من اجلانبني األيسر واألمين    واقتربت عدة زوارق من مؤخرة      .  بقليل ٣٠/٠٤الساعة  
مع إطالق أعرية نارية على السفينة من أسلحة غري قاتلة، مبا يف ذلك             اً  وكان االقتراب متزامن  
كما ميكن أن تكون . الة للحركة وغازات مسيلة للدموع وكرات طالءقنابل دخان وقنابل ّش

ى الرغم من بعض االدعـاءات      غري أنه عل  : طلقات بالستيكية قد استعملت يف هذه املرحلة      
ومل تكـن األدخنـة     . باستعمال ذخرية حية من الزوارق، فإن البعثة غري مقتنعة بصحة ذلك          

والغازات املسيلة للدموع فعالة نتيجة الرياح البحرية القوية وبعد ذلك نتيجة اهلواء النازل إىل              
  .أسفل من طائرات اهلليكوبتر

عود على منت السفينة عن طريق ربط سالمل ببـدن         وحاولت القوات اإلسرائيلية الص     -١١٣
واشترك الركاب يف جهود ملنع حماوالت الصعود على مـنت الـسفينة باسـتعمال              . السفينة

 وصندوق أطبـاق  ي وقذفت مواد خمتلفة على الزوارق مثل الكراسي والعص)٦٨(خراطيم املياه 
__________ 

      الـسطح العلـوي    : ألغراض هذا التقرير، تستعمل املصطلحات التالية لوصف خمتلف أسطح مايف مرمـرة            )٦٧(
 السطح املوجود أسفل الـسطح     - سطح السفينة الذي يوجد به برج الساتل واإلنارة، وسطح املقصورة            -

 أدىن سطح مفتـوح ميكـن       - مة السفينة مقدالعلوي الذي يستعمل للوصول إىل مقصورة القيادة، سطح         
وكان البث التليفزيوين املباشر من منطقة سطح مفتوح خلف سطح          . الوصول عن طريقه إىل مقدمة السفينة     

  .مقصورة القيادة
 السفن ومشغلي الـسفن     الكيالتوجيهات إىل م  "لتعميم املنظمة البحرية الدولية     اً  جتدر اإلشارة إىل أنه وفق     )٦٨(

املـؤرخ  "  بشأن منع وقمع أعمال القرصنة والسرقة املـسلحة ضـد الـسفن            هااقموط وأعضاء   تهانبوربا
، يوصى باستعمال اخلراطيم كوسيلة ملنع حماولـة صـعود القراصـنة أو اللـصوص        ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

، Msc.1/Circ.1334 من املرفق بتعميم املنظمة البحرية الدولية        ٥٧وتنص الفقرة   . املسلحني على منت السفن   
 على الـرغم    ينبغي النظر يف استعمال خراطيم املياه أيضاً      : "، على ما يلي   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣خ  املؤر

 ٨٠ ضغط املياه البـالغ   يديؤو. ها يف حالة وجود مراوغات للهروب     سحبمن أنه ميكن أن يكون من الصعب        
ياه فحسب، بل ميكن أن     وال يتعني على املهاجم أن يقاوم فيض امل       . ما فوق إىل ردع وصد املهامجني     ف رطالً

وميكن النظر يف اسـتعمال     . مركبه وإحلاق الضرر باحملركات والنظم الكهربائية     غمر  يؤدي تدفق املياه إىل     
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. للصعود على منت الـسفينة    ومل تنجح احملاولة األوىل     . وأشياء أخرى كانت يف متناول اليد     
وترى البعثة أنه كان ينبغي أن تعيد القوات اإلسرائيلية تقييم خططها عنـدما أصـبح مـن                 

  .الواضح أن صعود جنودها على منت السفن ميكن أن يؤدي إىل إصابات بني املدنيني
  هبوط اجلنود من طائرات اهلليكوبتر على مايف مرمرة '٢'
 اجلنود الفاشلة للصعود على منت السفينة من الزوارق،         بعد دقائق قليلة من حماوالت      -١١٤

 وحلقت فـوق الـسطح      اً، تقريب ٣٠/٠٤اقتربت أول طائرة هليكوبتر من السفينة الساعة        
موجودين يف املنطقة الوسـطى     اً   راكب ٢٠ و ١٠ويف ذاك الوقت، كان هناك ما بني        . العلوي

علم ركاب آخـرين باألحـداث      من السطح العلوي، على الرغم من أن هذا الرقم زاد بعد            
واستعملت القوات اإلسرائيلية قنابل دخان وقنابل شالة للحركة        . اجلارية على السطح العلوي   

وأخذ الركاب أول حبل أنـزل مـن الطـائرة      . يف حماولة منها إلخالء منطقة إلنزال اجلنود      
. هبوط اجلنود اهلليكوبتر وربطوه يف جزء من السطح العلوي وبالتايل أصبح غري فعال لغرض             

وال ترى البعثة أنه    . وألقي حببل ثان من الطائرة اهلليكوبتر ونزلت اجملموعة األوىل من اجلنود          
غـري أهنـا    . من املعقول أن حيمل اجلنود أسلحتهم ويطلقون النار أثناء نزوهلم على احلبـل            

ل استنتجت أن ذخرية حية أطلقت من الطائرة اهلليكوبتر على السطح العلـوي قبـل نـزو               
  .اجلنود
ويف ضوء األدلة املتاحة، فإن من الصعب رسم املسار الدقيق لألحداث على السطح               -١١٥

وبـدأ  . العلوي بني وقت نزول أول جندي وتأمني القوات اإلسرائيلية السيطرة على السطح           
شجار بني الركاب وأول جنود نزلوا على السطح العلوي نتج عنه دفع ما ال يقل عن جنديني 

 مقصورة القيادة واشتباكهما مع جمموعات من الركاب الذين حاولوا االسـتحواذ            ثنني إىل ا
. ونزعت سترة معدات جندي واحد على األقل وُدفع إىل جانب من السطح           . على أسلحتهما 

ومت تفريغ سالح واحد، وهو     : لقوها يف البحر  أمن األسلحة من اجلنود و    اً  وأخذ الركاب عدد  
 الركاب، وهو فرد سابق من مشاة البحرية األمريكية، أمام           مم، من قبل أحد    ٩مسدس عيار   

  .شهود مث أخفي يف جزء آخر من السفينة يف حماولة لالحتفاظ باألدلة
وتشاجر عدد من الركاب املوجودين على السطح العلوي مع اجلنـود باسـتعمال               -١١٦

ني  وطعن جندي واحد على األقـل بـسك        .)٦٩( وقضبان معدنية وسكاكني   يقبضاهتم وعص 
وأبلغ الشهود البعثة بأن هدفهم كان قمع اجلنود ونزع سالحهم حبيث           . آلة حادة أخرى   أو
والبعثة مقتنعة باألدلة اليت تفيد بأن راكبني على األقل على سـطح            . يستطيعون إيذاء أحد   ال

ومل جتد  . مقصورة القيادة استعمال أداة يدوية إلطالق قذائف صغرية على طائرات اهلليكوبتر          
__________ 

وميكن إعداد عدد من خـراطيم      . محاية ملشغل اخلرطوم  اً   اخلراطيم مما يوفر أيض    لسحبالتركيبات اخلاصة   
  ".لكشف عن هجمة حمتملةاحلريق وربطها إلحداث ضغط يف وقت قصري يف حالة ا

مل جتد البعثة أدلة تفيد بأن الركاب أحضروا سكاكني على منت السفينة باستثناء سكني تذكاري تقليـدي                  )٦٩(
  .سكاكني لألكلمنها غري أنه يوجد على منت مايف مرمرة ستة مطابخ يوجد بكل واحد . واحد
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ثة أدلة تشري إىل أن أي من الركاب استعمل أسلحة نارية أو أن أي أسلحة نارية أخذت                 البع
وعلى الرغم من تقدمي طلبات، مل حتصل البعثة على سجالت طبية أو أي             . على منت السفينة  

معلومات أخرى مدعومة بأدلة من السلطات اإلسرائيلية تتعلق بأي إصابات تعرض هلا اجلنود             
وفحص األطباء ثالثة جنـود نقلـوا       . الغارة نتيجة استعمال أسلحة نارية    الذين شاركوا يف    

وإضافة إىل ذلك، تـرى البعثـة أن        . أسفل األسطح ومل ُتالحظ إصابات بأسلحة نارية       إىل
الروايات اإلسرائيلية غري متسقة باملرة وتتعارض مع شهادات عن وجود إصـابات نتيجـة              

  .)٧٠(يون وقررت رفضهاأسلحة نارية تعرض هلا اجلنود اإلسرائيل
  آخراً  راكب٥٠ ركاب وإصابة ما ال يقل عن ٩وفاة  '٣'
وخالل عملية تأمني السيطرة على السطح العلوي، هبط جنود القوات اإلسـرائيلية              -١١٧

واسـتعملت القـوات    . )٧١( دقيقـة  ١٥من ثالث طائرات هليكوبتر على مدى فترة مدهتا         
خرية حية، أطلقهـا اجلنـود مـن الطـائرة      اإلسرائيلية كرات طالء وطلقات بالستيكية وذ     

ونـتج عـن    . اهلليكوبتر اليت كانت فوق السفينة واجلنود الذين هبطوا على السطح العلوي          
، وإصـابة   )٧٢(استعمال الذخرية احلية خالل هذه الفترة تعرض أربعة ركاب إلصابات قاتلة          

روب إىل سـطح    وكانت نقاط اهل  .  بأعرية نارية  ١٤آخر، منهم   اً   شخص ١٩يقل عن    ال ما
على الركـاب  اً مقصورة القيادة من السطح العلوي ضيقة ومقيدة ولذا كان من الصعب جد          

وكان شخص واحد على األقل من الذين قتلـوا         . يف هذه املنطقة جتنب اإلصابة بأعرية حية      
وكانت معظم إصابات األعـرية     . يستعمل كامريا فيديو ومل يشترك يف أي معركة مع اجلنود         

والتجويـف  ليت تعرض هلا الركاب موجهة إىل اجلزء العلوي من اجلسم يف الـرأس              النارية ا 
من الركـاب املوجـودين علـى       اً  وبالنظر إىل العدد الصغري نسبي    .  والبطن والظهر  الصدري

  .السطح العلوي خالل احلادث، تستنتج البعثة أن معظمهم تعرض إلصابات بأعرية نارية
أكيـاس   (وطلقات احلبيبات املرنـة   إطالق ذخرية حية    وواصل اجلنود اإلسرائيليون      -١١٨

ويشري حتليل الطب الشرعي إىل     . وطلقات بالستيكية على الركاب املصابني بالفعل     ) حبيبات
ثنني من الذين قتلوا على السطح العلوي تعرضا إلصابات تدل على إطالق النار من موقع       اأن  

__________ 

، إىل أن   ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١١يف  أشار رئيس األركان العامة أشكنازي يف شهادته أمام جلنة توركل،            )٧٠(
مخسة جنود إىل   ] تعرض[أثناء سري املعركة،    "وأنه  " أحد النشطاء أطلقها  أصيب بطلقة يف بطنه     "أحد اجلنود   

غري أنه يف املناقشة العاجلة جمللس حقوق اإلنسان املنعقدة خالل          ". إصابات بالطعن والضرب وإطالق النار    
، أشار املمثل الدائم إلسرائيل إىل أن الركاب أطلقوا النار          ٢٠١٠ونيه  ي/ حزيران ١دورهتا الرابعة عشرة، يف     

مل تكن هناك أي إشارة حمددة إىل إصابة أي جنـدي           أنه  ا يتعارض مع ذلك،     ممو". على جنديني إسرائيليني  
ـ              ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢دة يف   وإسرائيلي بطلق ناري يف رد الدولة أثناء جلسة أمر اإلحـضار، املعق

  ). أمام احملكمة العليا يف القدس، بوصفها حمكمة العدل العليا؛ ترمجة غري رمسيةHCJ 4913/10 االلتماس(
، أشار رئيس األركان العامة أشـكنازي إىل أن         ٢٠١٠أغسطس  / آب ١١يف شهادته أمام جلنة توركل، يف        )٧١(

  . جنديا١٤ًوالثالثة اً  جندي١٢والثانية اً  جندي١٥طائرة اهلليكوبتر األوىل كانت حتمل 
  .دز وفوركان دوغان وإبراهيم بيلغني وعلي حيدر بنغيلي يخرف )٧٢(
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وغان طلقة يف الوجه وتلقـى إبـراهيم        تلقى فوركان د  : قريب أثناء استلقائهما على األرض    
اً أطلقت عليه من موقع قريب جد     ) كيس حبيبات (رنة  طلقة حبيبات م  بيلغني إصابة قاتلة من     

وباإلضافة إىل ذلك، تعرض بعض     . يف رأسه حىت أن احلبيبات اخترقت مججمته ودخلت خمه        
كل يف الرأس والصدر    املصابني إىل املزيد من العنف، مبا يف ذلك الضرب مبؤخرة املسدس والر           

وقيدت أيدي عدد من الركاب املصابني وتركـوا بعـد   . والظهر ووجهت إليهم ألفاظ نابية  
ذلك وحدهم لبعض الوقت قبل سحبهم إىل اجلزء األمامي مـن الـسطح مـن أيـديهم                 

  .أرجلهم أو
وبعد أن أمنت القوات اإلسرائيلية سيطرهتا على السطح العلوي، اختـذت تـدابري               -١١٩
ل إىل سطح مقصورة القيادة املوجود أسفله من أجل احتالل مقصورة قيـادة الـسفينة             للرتو

وفيما يتعلق هبذه العملية، حدثت حاالت إطالق نار تركزت         . وبالتايل السيطرة على السفينة   
. على باب اجلانب األيسر منن السفينة املؤدي إىل السلم الرئيسي على سطح مقصورة القيادة             

القرب من الفتحة الصغرية والسلم، املوصل بني السطح العلوي وسـطح           ويقع هذه الباب ب   
  .مقصورة القيادة

وأطلق اجلنود اإلسرائيليون ذخرية حية من السطح العلوي على الركاب املوجودين             -١٢٠
وقتـل  . على سطح مقصورة القيادة املوجود أسفله وبعد نزوهلم إىل سطح مقصورة القيادة           

مخسة بإصابات من أسـلحة     ( وأصيب ما ال يقل عن تسعة        ،)٧٣(ال يقل عن أربعة ركاب     ما
ومل يكن أي من الركاب األربعة الذين قتلوا، مبن فيهم مـصور            . خالل هذه املرحلة  ) نارية

وأطلق عليه النار جندي إسرائيلي، والذين كانوا موجودين على الـسطح           اً  كان يلتقط صور  
انت هناك طلقات نارية كثرية مـن اجلنـود         وك. العلوي، ميثل أي هتديد للقوات اإلسرائيلية     

اإلسرائيليني على السطح العلوي وأصيب أو قتل عدد من الركاب عند حماولتهم االختبـاء               
ونقل الركاب املصابون إىل داخل السفينة من خالل        . وراء الباب أو مساعدة آخرين على ذلك      

 للرتول إىل الدور األسـفل      بئر السلم ومن خالل غرفة مقصورة قيادة السفينة وتلقوا مساعدة         
  .حيث ميكنهم احلصول على عالج طيب من قبل أطباء وأشخاص آخرين على منت السفينة

ووصف أحد الشهود الظروف اليت قتل فيها راكب على سطح مقـصورة القيـادة        -١٢١
  :يلي كما

رأيت جنديني إسرائيليني على السطح العلوي يقفان مصوبني مـسدسيهما              
وكان هناك شخصان خمتبئني حتت   . على السقف مل يكن بإمكاين رؤيته     باجتاه شيء ما    

وكـان  . أحد ممرات السفينة على اجلانب األمين وكنت أصرخ فيهما بعدم التحـرك           
ومل يكن بإمكاهنما رؤية اجلنديني ومل يكن بإمكان اجلنديني         . الراكبان أسفل اجلنديني  

ن وأصبح باإلمكان رؤيتهما ومهـا   مث حترك الشخصا  . رؤيتهما ومها خمتبئان حتت املمر    
__________ 

  .وغلووجبطيتني شأكيوز ووجنكيز سنقر وجنكيز الر شت كيليجود )٧٣(
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. واستطاع أحدمها فتح الباب وحترك إىل الداخل      . حياوالن اجلري حنو الباب احلديدي    
وأعتقد أنه أطلق عليه    . ومن احملتمل أن يكون الشخص اآلخر قد تعرض إلطالق النار         

 وكـان   .اًمن شكله، وكانت حركته مشلولة متام     اً  النار يف رأسه حسبما كان واضح     
وعندما أصيب الشخص الثاين بطلق ناري، فتح الرجـل         . عيناً   متر ٣٠ إىل   ٢٠د  يبع

ومتكن من الوصول   . األول الباب واستعمله كدرع يف حماولة للوصول إىل الرجل الثاين         
  .ومل أر أي دماء، ولكنه مل يكن يتحرك على اإلطالق. إليه وجذبه من ذراعه األمين

 وقـضبان   ي حيمل بعـضهم عـص     اً، راكب ٢٠  وكانت جمموعة تتألف مما يصل إىل       -١٢٢
وأصيب أحد  . ويرتدون أقنعة مضادة للغازات، موجودة عند بئر السلم أو حوله داخل السفينة           

األشخاص املوجودين بالقرب من باب املدخل بطلق ناري من خالل فتحة مكسورة يف الباب              
  .يادة يف اخلارجأطلقه جندي يقف على بعد عدد قليل من األمتار على سطح مقصورة الق

وخالل عمليات إطالق النار من على سطح مقصورة القيادة وبعدما اتضحت إصابة              -١٢٣
مؤسسة حقـوق اإلنـسان واحلريـات       عدد كبري من الركاب، رفع بولند يلديرمي، رئيس         

 وأحد املنظمني الرئيسيني لقافلة السفن قميصه األبيض الذي استعمل بعـد            واإلغاثة اإلنسانية 
وال يبدو أن ذلك كان له أي أثر واستمر إطالق          .  أبيض لإلشارة إىل االستسالم    ذلك كعلم 

  .النار على السفينة
ونزلت القوات اإلسرائيلية باجتاه سطح مقصورة القيادة وحتركت بسرعة الحـتالل             -١٢٤

وأطلق النار على باب ونوافـذ  . غرفة مقصورة القيادة املوجودة يف اجلزء األمامي من السفينة      
ودخل اجلنـود اإلسـرائيليون   . ة مقصورة القيادة، وأمر القبطان بوقف حمركات السفينة       غرف

حتت اً وأمر أعضاء الطاقم باالستلقاء أرض. غرفة مقصورة القيادة من الباب والنافذة املكسورة
  .ولكن حتت هتديد السالحاً وظل القبطان واقف. هتديد السالح

ينة وإطـالق سـراح اجلنـود       حاالت إطالق النار على سطح مقدمة السف       '٤'
  اإلسرائيليني وهناية العملية

خالل املعركة األولية على السطح العلوي، متت السيطرة على ثالثة جنود إسرائيليني              -١٢٥
ويف حني كان بعض الركاب يرغبون يف إيذاء اجلنود، عمد ركاب           . نقلوا إىل داخل السفينة   

 العالج الطيب األساسـي مـن األطبـاء         آخرون إىل تأمينهم وإتاحة إمكانية حصوهلم على      
وكانت إصابة أحـد    . وتعرض جنديان إىل إصابات يف البطن     . املوجودين على منت السفينة   

ومل يتعرض  . اجلنود يف البطن سطحية، وكانت ناجتة عن آلة حادة، اخترقت النسيج اجللدي           
وأصيب اجلنود  . حصوهملألطباء الذين ف  اً  أي من اجلنود الثالثة إىل إصابات بأعرية نارية وفق        

  .الثالثة حبالة هلع وكانوا يعانون من جروح قطعية وكدمات ورضوض شديدة
وبعدما اتضحت خطورة األحداث على األسطح اخلارجية، كان هناك قلق متزايـد              -١٢٦

بني بعض منظمي قافلة السفن من أن احتجاز أسرى من اجلنود اإلسرائيليني ميكن أن يكون               
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 وتقرر أنـه ينبغـي      .)٧٤( أمن مجيع الركاب املوجودين على منت السفينة       له آثار خطرية على   
وبعد وصـوهلم إىل سـطح      . إطالق سراح اجلنود الثالثة ونقلوا إىل مقدمة السطح األسفل        

ومل يقفـز اجلنـدي     . ثنان من اجلنود إىل البحر والتقطتهما الزوارق اإلسرائيلية       ااملقدمة، قفز   
  .د اإلسرائيليون الذين نزلوا من السطح العلويالثالث وانضم إليه بسرعة اجلنو

وأصيب أربعة ركاب على األقل عند مقدمة السفينة، أثناء إطالق سـراح اجلنـود                -١٢٧
 وتعرض راكبان على األقل إلصابات من ذخرية حيـة،          .اًاإلسرائيليني ويف نفس الوقت تقريب    
كـان يقـدم العـون إىل        املرنة، مبن فيهم طبيب      احلبيباتيف حني أصيب آخرون بطلقات      

  .الركاب املصابني
وأشارت القوات اإلسرائيلية إىل أن املرحلة النشطة من عملية القوات اإلسـرائيلية               -١٢٨

وخالل .  بعد سيطرهتا على السفينة وإطالق سراح اجلنود الثالثة        ،)٧٥(١٧/٠٥انتهت الساعة   
ـ ٥٠-٤٥العملية اليت استغرقت   ـ ٢٤ر مـن   دقيقة، قتل تسعة ركاب، وأصيب أكث اً  راكب

بإصابات خطرية بسبب الذخرية احلية وأصيب عدد كبري من الركـاب اآلخـرين بـسبب               
  .ووسائل أخرى) أكياس احلبيبات( املرنة احلبيباتالطلقات البالستيكية والقذائف وطلقات 

  جدول
  وفاة املشاركني يف قافلة السفن

  )السقف(حاالت الوفاة على السطح العلوي 
  فوركان دوغان

 سنة وحيمل جنسية مزدوجة تركية ١٩كان فوركان دوغان، الذي يبلغ من العمر  
يف املنطقة الوسطى من السطح العلوي ويصور بكامريا فيديو صغرية اً وأمريكية، موجود

على السطح فيما يظهر يف حالة وعي اً وكان طرحي. عندما أصيب ألول مرة بطلق ناري حي
 أصيب فوركان خبمس طلقات يف الوجه والرأس ،الًوإمجا. أو شبه وعي لبعض الوقت

وكانت مجيع مداخل اإلصابات من .  والساق اليسرى والقدمالتجويف الصدريوخلف 
لتحليل اً ووفق. اخللف، باستثناء إصابة يف الوجه حيث اخترقت طلقة وجهه على ميني أنفه

ىل أن الطلقة كانت من الطب الشرعي، تشري اهلالة حول اإلصابة اليت تعرض هلا يف وجهه إ
 وباإلضافة إىل ذلك، فإن مسار الطلقة، من أسفل إىل أعلى، إضافة إىل .اًمسافة قريبة جد

كشط كبري يف الكتف األيسر رمبا يكون نقطة خروج الطلقة يدالن على أنه أصيب بالطلقة 

__________ 

: كما يبدو أن القوات اإلسرائيلية كانت ختطط لدخول كبائن السفينة من أجل حتديد موقع اجلنود الثالثـة                 )٧٤(
، إىل أنه   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١١ يف   ،ام جلنة توركل   يف شهادته أم   ،أشكنازيالعامة  أشار رئيس األركان    

] يعد العـدة [كان قائد القوة    : "مقدمة السفينة عندما الحظت القوات اإلسرائيلية اجلنود الثالثة على سطح         
  ."للتعجيل بالدخول إىل منطقة الركاب من أجل حتديد موقع اجلنود املفقودين

  .٢٠١٠أغسطس / آب١١دته أمام جلنة توركل يف حسبما أشار رئيس األركان العامة أشكنازي يف شها )٧٥(
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عن ومل تكن اإلصابات األخرى ناجتة عن احتكاك مباشر أو . على ظهرهاً وهو طريح أرض
ومن املرجح أن تكون اإلصابات . قرب، ولكن ال ميكن حتديد املسافة الدقيقة خبالف ذلك

  .قدم قد حدثت وهو واقف على ساقيهيف الساق وال
  إبراهيم بيلغني

 سنة وهو مواطن تركي، مـن سـريت         ٦٠كان إبراهيم بيلغني، الذي يبلغ من العمر          
. وائل الركاب الذين أصـيبوا بطلـق نـاري   بتركيا، موجوداً على السطح العلوي وكان من أ     

كما أصـيب بطلقـتني     . وأصيب بطلقة يف الصدر مسارها من أعلى ومن مسافة ليست قريبة          
وكانت هـذه  . أخريني يف اجلانب األمين من الظهر والردف األمين، كلتيهما من اخللف إىل األمام        

 يف  يف وقت قصري من الـزمن     اإلصابات ال تؤدي إىل وفاة فورية، ولكنه كان يرتف حىت املوت            
وتبني أدلة الطب الشرعي أنه أصيب يف جانب الرأس بطلقة          . حالة عدم حصوله على رعاية طبية     

واستقر يف  حبيبات مرنة من مسافة قريبة جداً وأن كيس حبيبات كامالً وشظاياه اخترق مججمته              
وتشري .  حبيبات آخر  كما أصيب بكدمة يف اجلانب األمين مبا يشبه إصابة أخرى من كيس           . املخ

اهلليكوبتر الـيت   اإلصابات إىل أن املتويف أصيب بطلق ناري أساساً أطلقه جنود على منت طائرة              
  .كانت أعاله وتعرضه إلصابة أخرى يف الرأس وهو طريح أرضاً، بعد إصابته بالفعل

  فخري يلدز
ييمـان،   سنة، وهو مواطن تركي من أد      ٤٢تلقى فخري يلدز، الذي يبلغ من العمر          

وكانت . مخس طلقات، واحدة يف الصدر وأخرى يف الساق اليسرى وثالثة يف الساق اليمىن            
اإلصابة يف الصدر بسبب طلقة اخترقت جسمه بالقرب من احللمة اليسرى وضربت القلب              

  .وتؤدي هذه اإلصابة إىل وفاة سريعة. والرئتني قبل خروجها من الكتف
  علي حيدر بنغي

 سـنة وهـو     ٣٨لطيب، أصيب علي حيدر بنغي، الذي يبلغ من العمر          للتقرير ا اً  وفق  
واحدة يف الصدر وواحدة يف البطن وواحدة يف        (مواطن تركي من ديار بكر، بست طلقات        

واستقرت طلقـة يف منطقـة      ). ثنتان يف اليد اليمىن   االذراع األمين وواحدة يف الفخذ األمين و      
فاة فورية، ولكن إصابة الكبـد تـسببت يف     وال تؤدي أي من هذه اإلصابات إىل و       . الصدر

وهناك عدد من شهادات الـشهود يـشري إىل أن اجلنـود            . إن مل يتوقف  اً  نزيف يكون مميت  
ـ               اً اإلسرائيليني أطلقوا النار على املتويف يف الظهر والصدر من مسافة قريبة حينما كان طرحي

  .على ظهره نتيجة إصاباته األولية من الطلقات
  على سطح مقصورة القيادة واجلانب األيسر من السفينةحاالت الوفاة 

  جودت كيليشالر
 سنة وهو مـواطن تركـي مـن         ٣٨كان جودت كيليشالر، الذي يبلغ من العمر          

مؤسسة حقوق اإلنـسان  يعمل لدى اً  بصفته مصور  مايف مرمرة على منت   اً  اسطنبول، موجود 
، كان يقف على سـطح مقـصورة        ووقت إطالق النار عليه   . واحلريات واإلغاثة اإلنسانية  

القيادة على اجلانب األمين من السفينة بالقرب من الباب املؤدي إىل بئر السلم الرئيسي وكان               
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ـ . حياول التقاط صور للجنود اإلسرائيليني املوجودين على السطح العلوي         للتقـارير  اً  ووفق
عرب منتـصف  اً أفقياً سارواتبعت الطلقة م. الطبية، فقد تلقى طلقة واحدة يف جبهته بني عينيه   

  .وتؤدي هذه اإلصابة على الوفاة يف احلال. املخ من األمام إىل اخللف
  جنكيز أكيوز وجنكيز سنقر

 ٤٦ سنة، وهو من هاتاي وجنكيز سنقر،        ٤١أصيب املواطنان التركيان جنكيز أكيوز،        
ة حيـة مـن     سنة، وهو من أزمري، على سطح مقصورة القيادة يف وقت متقارب بطلقات ناري            

وكانا خمتبئني وأطلق عليهما النار أثناء حماولتهما التحرك إىل باب املدخل املؤدي إىل بئر              . أعلى
  .احلال وأصيب جنكيز أكيوز بطلقة يف الرأس ومن احملتمل أن يكون قد تويف يف. السلم

وأصـيب  . يف الرقبة والوجه والصدر والفخذ    : ويشري التقرير الطيب إىل أربع إصابات       
جنكيز سنقر بطلقة واحدة يف وسط اجلزء العلوي من التجويف الصدري أسـفل الرقبـة،               
وأطلق عليه النار من زاوية مرتفعة، واستقرت الطلقة يف التجويف الصدري األمين مما أصاب              

مل تكلل بالنجاح داخل السفينة إلنقاذ حياته   اً  وبذل األطباء جهود  . القلب والشريان األورطي  
  . القلبعن طريق تدليك
  شتني طوجبوغلو

 سنة، وهو مواطن تركي من أدنه،       ٥٤اشترك شتني طوجبوغلو، الذي يبلغ من العمر          
بالقرب اً وأطلق عليه النار أيض   . يف مساعدة نقل الركاب املصابني إىل داخل السفينة لعالجهم        

 نفس  على منت اً  ومل ميت يف احلال وكانت زوجته املوجودة أيض       . من سطح مقصورة القيادة   
ودخلت طلقة من أعلى األنسجة الطريـة       . وأصيب بثالث طلقات  . السفينة معه حلظة وفاته   

ودخلـت  . على اجلانب األمين من خلف الرأس اخترقت الرقبة مث دخلت التجويف الصدري          
ودخلت الثالثة من املنطقة الواقعة     . طلقة أخرى من الردف األيسر واستقرت يف أمين احلوض        

ـ         . ت من أسفل الظهر   بني الفخذين وخرج   أو اً  وهناك ما يشري إىل أن الضحية كـان منحني
  .على ركبتيه عندما تعرض هلذه اإلصابةاً جاثي

  حاالت الوفاة واإلصابات اخلطرية اليت حدثت يف مواقع غري معلومة
  جندت يلديرمي

  سنة وهو مواطن تركي    ٣١ال يزال موقع إصابة ووفاة جندت يلديرمي البالغ من العمر             
وقد أصيب بطلقتني يف التجويف الصدري، مرة من األمام         . والظروف احمليطة هبا غري واضحة    

بكدمات تتـسق  اً وأصيب أيض. وكان مسار املقذوفني من أعلى إىل أسفل  . ومرة من اخللف  
  .مع أثر الطلقة البالستيكية

  )يف غيبوبة(إصابة أوغور سليمان سويلمظ 
 سـنة وهـو     ٤٦ر سليمان سويلمظ البالغ من العمر       إن الطابع اخلطري إلصابات أوغو      

مواطن تركي من أنقرة اليت تتضمن على األقل طلقة واحدة يف الرأس أدخلت الضحية يف حالة                
 .وال يزال يف حالة حرجة بسبب اإلصابة اخلطرية يف الرأس. غيبوبة يف إحدى مستشفيات أنقرة
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  عالج املصابني على مايف مرمرة '٥'
لعملية اإلسرائيلية ال تزال سارية، ُبذلت جهود ملـساعدة الركـاب           عندما كانت ا    -١٢٩

وغريهم من  اً  وممرضاً   طبيب ١٥املصابني داخل السفينة من قبل ركاب آخرين، كان من بينهم           
وقبل اهلجـوم،   . احلاصلني على تدريب يف اجملال الطيب، مبن فيهم طبيب عيون وطبيب عظام           

ستعمال الغرفة الطبية الصغرية بالسفينة، ولكن مل يكن من         واتفقوا على ا  اً  عقد األطباء اجتماع  
وأدت حمدودية األدويـة    . املتوقع وجود إصابات بالطابع الذي حدث ومل جتر استعدادات هلا         

وعدم وجود معدات مالئمة إىل صعوبة كبرية يف عالج املصابني بشكل مالئم، وخاصة الذين 
وبنهاية العملية اإلسرائيلية، كان    .  عاجلة تعرضوا إلصابات بطلق ناري حي وتطلبوا جراحة      

يف الطابق األسفل يف أمـاكن      اً  يعاجلون داخل الكبائن، أساس   اً   شخص ٣٠هناك ما يزيد عن     
  .اجلراحة املؤقتة، منهم عشرون يف حالة خطرية

واشترك منظمو قافلة السفن وركاب آخرون يف اجلهود الرامية إىل مطالبة القـوات               -١٣٠
واستعمل أحد املـنظمني هـاتف الـسفينة        . وفري العالج الضروري للمصابني   اإلسرائيلية بت 

مباشرة من خالل نوافذ الكبائن     اً  الداخلي لطلب مساعدة باللغة العربية واتصل أشخاص أيض       
وفـشلت هـذه    . نكليزية والعربية يف نوافذ السفينة    إلأو عن طريق وضع عالمات مكتوبة با      

غري أنه طُلب إىل املـصابني      . ئيلية املصابني إال بعد ساعتني    احملاوالت ومل تنقل القوات اإلسرا    
بطريقة فظة أن يغادروا الكبائن بأنفسهم، دون أي اعتبار لطبيعة إصاباهتم واآلالم اليت ميكن              

  .أن يسببها ذلك
وُنقل الركاب املصابون إىل اجلزء األمامي من السطح العلوي حيـث انـضموا إىل                -١٣١

ل العملية على السطح العلوي الذي تركت فيه جثث األشخاص          ركاب آخرين أصيبوا خال   
وقيدت أيدي الركاب املصابني، مبن فيهم املصابون بإصابات خطـرية بـأعرية            . الذين قتلوا 

نارية، حببال من البالستيك وربطت يف كثري من األحيان بإحكام شديد مما تسبب يف فقدان               
ذه األغالل البالستيكية دون قطعها ولكـن       وال ميكن إرخاء ه   . املصابني اإلحساس بأيديهم  

كما جرد العديد منهم من مالبسهم واضطروا إىل االنتظار لبعض الوقـت،            . ميكن تضييقها 
اً طبياً وقدمت القوات اإلسرائيلية عالج. رمبا لساعتني أو ثالث، قبل احلصول على عالج طيب

  .)٧٦(إىل عدد من املصابني على السطح العلوي
بطائرات اً   عدة ساعات، نقلت القوات اإلسرائيلية الركاب املصابني جو        وعلى مدار   -١٣٢

غري أن بعض املصابني ظلوا على مـنت        . )٧٧(اهلليكوبتر من السفن إىل مستشفيات يف إسرائيل      

__________ 

، ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١١لشهادة رئيس األركان العامة أشكنازي يف شهادته أمام جلنة توركل يف            اً  وفق )٧٦(
  .منت السفينة ميدانية على ةجراحاً  راكب١٤ ىأجر

مـن   وعن طريق اجلصابني  جنود إسرائيليني م٧ راكباً مصاباً و٣١وفقاً للشاهدة املشار إليها أعاله أيضاً، نقل        )٧٧(
  .٣٠/١٢الء مجيع املصابني حبلول الساعة خومت إ" ليكوبترات اهلطائرحالة إخالء ب ٤٠حنو "السفينة باستعمال 
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بذخرية حية ومل حيصل على العالج املالئـم        اً  ، كان واحد منهم على األقل مصاب      مايف مرمرة 
  .اء أشدود يف إسرائيل بساعات عديدةحىت بعد وصول السفينة إىل مين

  التفتيش واالحتجاز األويل لركاب مايف مرمرة '٦'
من منطقة  اً  واحداً   واحد مايف مرمرة نقل مجيع الركاب اآلخرين املوجودين على منت          -١٣٣

مث قيدت أيدي الغالبية العظمى مـن       . الكبائن إىل مناطق السطح اخلارجية وخضعوا للتفتيش      
بطان السفينة وأعضاء طاقمها، بأغالل بالستيكية وأجربوا على اجللوس         الركاب، مبن فيهم ق   

ومل تقيد أيدي بعض النساء وكبـار       . جاثني على ركبهم على خمتلف األسطح لعدة ساعات       
السن وأشخاص منتمني إىل بلدان غربية، أو قيدت أيديهم لفترة مؤقتة مث أزيلت األغالل بعد               

وغمر معظم األشخاص اجلاثني    .  باجللوس على املقاعد   ومسح هلم بعد ذلك   اً  وقت قصري نسبي  
على ركبهم باملياه نتيجة مراوح طائرات اهلليكوبتر ولذا ظلت ثياهبم مبللة خالل هذه الفترة              

وأصيب الركاب اآلخرون املوجودون على األسطح غري املغطاة حبروق         . وشعروا بربد شديد  
ـ  ١٣ تفيد التقارير الطبية بأن      :جلدية خطرية نتيجة تعرضهم للشمس لساعات طويلة       اً  راكب

 ١٢وخالل الرحلة اليت استمرت     . على األقل تعرضوا حلروق من الدرجة األوىل نتيجة لذلك        
ساعة حىت ميناء أشدود يف إسرائيل، نقل ركاب إىل داخل السفينة ومسح هلم باجللوس علـى    

  .املقاعد املتاحة
هم جاثني على ركبهم على األسـطح       ويف عملية احتجاز الركاب، أو أثناء جلوس        -١٣٤

اخلارجية لعدة ساعات، تعرضوا إليذاء جسدي من قبل القوات اإلسرائيلية، مبـا يف ذلـك               
كما أن أحد املراسلني األجانب، املوجود على منت . الركل واللكم والضرب مبؤخرة األسلحة   

ومل يـسمح   . وتعرض للركل والضرب قبل تقييد يديـه      اً  السفينة بصفته املهنية، طرح أرض    
للركاب باحلديث أو التحرك وكان هناك حاالت كثرية من اإليذاء اللفظي، مبـا يف ذلـك                

ومنع الركاب من الذهاب إىل دورات امليـاه        . مالحظات جنسية مهينة للركاب من النساء     
اضطروا إىل االنتظار لفترات طويلة قبل ذهاهبم بصحبة مرافق إىل دورة املياه وأجربوا على               أو

وشعر بعض الركاب   . مال دورة املياه أمام أعني اجلنود اإلسرائيليني وهم مقيدو األيدي         استع
بإعياء شديد نتيجة لذلك، يف حني استعمل آخرون أوعية مؤقتة، مثل الزجاجات البالستيكية             

كما استعملت القوات اإلسرائيلية الكالب     . واضطر آخرون مع ذلك إىل التبول على أنفسهم       
ومل يسمح لبعض الشهود الذين يعانون      . اب جبروح من عضات الكالب    وأصيب بعض الرك  

من ظروف صحية مزمنة، مثل السكري أو القلب، من تناول أدويتهم املطلوبة اليت استحوذ               
  .عليها اجلنود اإلسرائيليون

م مربحة واإلحساس   آالوأدت طريقة ربط األغالل البالستيكية مبعاصم الركاب إىل           -١٣٥
كان هناك سوء استعمال واسع النطاق لألغالل من قبل اجلنود اإلسـرائيليني            و. بعناء شديد 

الذين ضيقوا األغالل البالستيكية إىل درجة تسبب اآلالم املربحة وانتفاخ وتوقـف الـدورة              
ومت جتاهل طلبات معظم الركاب . الدموية يف األيدي وفقداهنم احلساسية يف األيدي واألصابع     
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وال يزال عدد من الركاب يعـاين  . نتج عن طلباهتم زيادة تضييقهابتخفيف ضيق األغالل أو   
من مشاكل طبية من تقييد أيديهم حىت بعد احلادث بثالثة أشهر وتؤكـد تقـارير الطـب                 

على األقل أصيبوا أو يعانون من سجحات قطعية وكدمات، نتيجـة           اً   راكب ٥٤الشرعي أن   
  .مايف مرمرةتقييد األيدي على منت 

  ١على منت تشالنجر األحداث   )ج(  
، وهي أصغر وأسرع سـفينة يف القافلـة،         ١تشالنجر  شهد ركاب وأعضاء طاقم       -١٣٦

وفور أن بـدا أن اإلسـرائيليني يعتزمـون         . مايف مرمرة اللحظات األوىل من االعتداء على      
 باخلروج من تشكيل القافلة إلتاحـة       ١تشالنجر  االستيالء على السفن، اختذ قرار بأن تعجل        

ل للصحفيني إلرسال أخبار عن االعتداء إىل العامل اخلارجي عن طريق وصـالت             وقت أطو 
على أمل أن   اً  اإلنترنت بالساتل املتاحة على املركب، واليت ظلت يف حالة تشغيل، ولكن أيض           

وطـارد أحـد الـزوارق احلربيـة        . تتمكن سفينة واحدة على األقل من الوصول إىل غزة        
ويف هناية األمر، اخنفض ضغط الزيت يف احملـرك األيـسر           . ااإلسرائيلية املركب ومل يلحق هب    

  .وأوقف القبطان احملركات خشية أن يلحق اإلسرائيليون الضرر باملركب
وقـال الركـاب    . واعترض زورقان إسرائيليان وطائرة هليكوبتر إسرائيلية املركب        -١٣٧

ألقيت على املركب من املوجودون على منت السفينة إن قنبلة واحدة شالة للحركة على األقل    
وكان الركاب املوجـودون علـى      . قبل اإلسرائيليني قبل حماولتهم الصعود على منت السفينة       

األسطح قد قرروا يف وقت سابق استعمال تقنيات املقاومة السلبية ملقاومة اجلنود اإلسرائيليني             
اً احـد واً  ووقف الركاب غري مسلحني صف    . الذين يصعدون على منت املركب بشكل رمزي      

وفتح اجلنود النار بكرات طالء وطلقات مطاطية أثناء صعودهم علـى           . إلعاقة طريق اجلنود  
. منت املركب، وضربوا وأصابوا سيدة واحدة يف الوجه إما بطلقة بالستيكية أو بكرة طـالء              

  .وتعرضت سيدة أخرى لكدمة يف ظهرها من الطلقات املطاطية
.  املركب، للسيطرة على مقـصورة القيـادة  وحترك اجلنود، بعد صعودهم على منت       -١٣٨

وبعد الصعود على سـطح مقـصورة       . ودفع الركاب الذين كانوا يعترضون الطريق بالقوة      
القيادة، مل يلق اجلنود أي مقاومة، ولكن إحدى الصحفيات تعرضت حلروق يف يديها مـن               

الـشاغل  وقـال الـشهود إن      . مسدس صدمات كهربائية أطلقها أحد اجلنود اإلسرائيليني      
  .األساسي للجنود كان، فيما يبدو، مصادرة معدات التصوير ووسائط اإلعالم

وضربت إحدى السيدات علـى سـطح       . وقوبلت املقاومة السلبية للركاب بالقوة      -١٣٩
وقيدت أيدي الركـاب بـشدة      . املركب على رأسها مث داس عليها أحد اجلنود اإلسرائيليني        

  . حني تركت السيدة املصابة دون عنايةبرباط من البالستيك خلف ظهورهم، يف
وقال عدد من الركاب إنه كان من الواضح أن اجلنود اإلسرائيليني يعلمون من هـم      -١٤٠

شـتمل  او. األشخاص املوجودون على منت السفينة حيث أشاروا إىل بعض الركاب باالسم          
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ره على بيانات    ومت تصوي  مايف مرمرة كتيب مغلف بالبالستيك أخذ من أحد اجلنود على منت          
عن ركاب حمددين على خمتلف املراكب باألمساء والصور الفوتوغرافية، مبن فيهم ركاب على             

  .١تشالنجر منت 
والحظ أحد أعضاء الطاقم أن اجلنود كانوا من صغار السن وبدا علـيهم اخلـوف       -١٤١

وقيدت . لبدايةوتعامل اجلنود بعنف مع الركاب منذ ا     . يف البداية اً  الشديد وكان تنظيمهم سيئ   
واضـطر أحـد    . أيدي الركاب بأغالل من البالستيك ومنعوا من الذهاب إىل دورة امليـاه           

وكانت هناك . األشخاص كبار السن إىل التبول على نفسه بسبب رفض ذهابه إىل دورة املياه
وكان مع سـيدتني    . حماولة إللقاء إحدى السيدات بالقوة من على املركب إىل أحد الزوارق          

وتركـت الـسيدة الـيت      . ان مصنوعتان من القنب وضعتا فوق رأسيهما لفترة طويلة        حقيبت
أصيبت يف الوجه يف املرحلة األوىل من الصعود على منت املركب دون رعاية ملدة طويلة على                

دون "وأشري إىل العنف اجلسدي بوصفه      . الرغم من وجود طبيب عسكري على منت املركب       
لنشطاء والصحفيني، على الرغم مـن وجـود عـدد مـن            ومل مييز بني ا   ". مقتضى ومفرط 

  .الصحفيني البارزين على منت املركب
ومتاسك عدد  . مايو/ أيار ٣١ يف   ٠٠/١١ووصل املركب إىل أشدود حوايل الساعة         -١٤٢

من الركاب باأليدي ملقاومة إنزاهلم من على منت املركب، معترضني على دخوهلم إسـرائيل              
وقيدت أيدي سيدتني وأنزلتا بالقوة يف حني تعـرض أحـد           . يةضد رغبتهم من املياه الدول    

وأنزل الركاب مـن    . الركاب الذكور بالتهديد مبسدس صدمات كهربائية من مسافة قصرية        
  .بصحبة ضابطني إسرائيلينياً واحداً على منت املركب واحد

  األحداث على منت سفندوين  )د(  
واسـتطاع  . مايف مرمرة االعتداء على    مع   سفندوينتزامنت عملية الصعود على منت        -١٤٣

اجلنود الصعود مباشرة على منت السفينة بطريقة مباشرة من الزوارق دون احلاجة إىل استعمال   
وقبل الصعود على مـنت الـسفينة، أطلـق اجلنـود           . خطاطيف حديدية أو معدات أخرى    

لطلقـات  من القنابل الشالة للحركـة وكـرات الطـالء وا         اً  املوجودون على الزوارق عدد   
ـ . أصيب راكبان على األقل، أحدمها يف رأسه من اخللف        : البالستيكية على املركب   اً ووفق

لطبيب بشري كان على منت املركب، سقطت إحدى القنابل الشالة للحركـة يف املنطقـة               
الضيقة من مقصورة القيادة، مما أدى إىل إصابة عدد من األشخاص وإحلاق الـضرر حباسـة      

  .السمع ألحد األشخاص
وكـان  .  وتوجه اجلنود، بعد صعودهم على منت املركب، إىل مقصورة قيادة السفينة           -١٤٤

للمقاومة السلبية، ولكن اخلطة مل تنفذ      اً  الركاب قد قرروا اجللوس على سطح املركب إظهار       
 وظل العديد من الركاب، مبن فيهم كبار السن، أسفل الـسطح يف             .اًيف هذه احلالة إال جزئي    

مث بـدأ   . وعلى السطح، تشابك الركاب باألذرع حول مقصورة القيـادة        . سيةالقاعة الرئي 
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اإلسرائيليون يف إطالق أعرية من مسدسات الصدمات الكهربائية على الركاب املعترضـني            
لفتح الطريق؛ وقام يف وقت الحق طبيب، أصيب هو نفسه هبذه الطريقة، مبعاجلة العديد من               

وعندما دخل جنديان إسـرائيليان إىل      . ت الكهربائية الركاب الذين تعرضوا حلروق الصدما    
بأن املركب يف املياه      مقصورة القيادة، أمسك أحد أعضاء الطاقم بعجلة القيادة بقوة، متعلالً         

وضربه أحد اجلنود مبؤخرة مسدسه ويف العراك الالحق لذلك، ُركـل القبطـان يف              . الدولية
  .ن سالح للصدمات الكهربائيةظهره وتلقى عدة لكمات يف الوجه وأصيب حبروق م

ويف إحدى املراحل بعد السيطرة على املركب، تعرض أحد الركاب ملعاملة قاسـية               -١٤٥
على ذلك وألن الرباط كـان      اً  وصرخ معترض . وقيدت يداه ورجاله بأغالل من البالستيك     

يف وجرى الرجل بعد ذلك وقفـز       .  ونتيجة إصرار أحد األطباء، أزيلت األغالل      .اًجداً  ضيق
  .وانتشل زورق آخر الرجل يف وقت الحق. البحر
وكان بعـض  . وسيطرت القوات اإلسرائيلية على املركب وأمرت الركاب باجللوس     -١٤٦

 .اًالركاب مقيدين بأغالل من البالستيك لفترة يف البداية، ولكن معظمهم مل يكـن مقيـد              
ؤول الطيب العـسكري    وحاول اجلنود منع طبيب من عالج إصابات الركاب، وقالوا إن املس          

شأنه شأن  اً  وكان مسلح اً  ونظرا ألنه كان يرتدي قناع    . املوجود على منت املركب سيعاجلهم    
وقال الطبيب إنه يتعني عليهم أن يطلقـوا        . اجلنود اآلخرين، مل يسمح له أي راكب مبعاجلته       

  .عليه النار ملنعه من أداء وظيفته
وقـال الركـاب إن     . وا إىل القاعة الرئيسية   ونقلاً  واحداً  ومت تفتيش الركاب واحد     -١٤٧

 ومل يتم إال بعد تكرار الطلبات ومل        احلصول على املياه والذهاب إىل دورة املياه مل يكن يسرياً         
ومسح للركاب بإعداد غذاء ورفضوا تناولـه حـىت يتوقـف           . يسمح جلميع الركاب بذلك   

ـ     وقال الشه . املصورون العسكريون عن تصويرهم ألسباب الدعاية      اً ود إن اجلنود كانوا دائم
عدائيني ويصرخون ويصوبون مسدساهتم حنو الركاب، ولكن خبالف ذلك مل يتعرض احـد             

  .لسوء معاملة أو تقييد

  األحداث على منت الفيثري ميسوغيوس  )ه(  
، ٣٠/٠٤ بعـد الـساعة      الفيثري ميسوغيوس صعدت القوات اإلسرائيلية على منت        -١٤٨

وصعد اجلنود من ثالثة زوارق باسـتعمال       . سفندوين و يف مرمرة مابالتزامن مع اهلجوم على     
وعلى الرغم من وضع أسـالك      . خطاطيف حديدية وسالمل من احلبال لتسلق جانيب السفينة       

  .اًشائكة حول السفينة، استطاع اجلنود الصعود على منت السفينة بسرعة نسبي
يطرة على السفينة ولكـن     ومل يشترك الركاب يف أي مقاومة إجيابية ضد عملية الس           -١٤٩

. استعملوا طرائق مقاومة سلبية، من قبيل منع الوصول إىل مقـصورة القيـادة بأجـسادهم              
واستعملت القوات اإلسرائيلية القوة اجلسدية ومسدسات الصدمات الكهربائية والطلقـات          
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وأصيب عدد من الركاب، مبن فـيهم راكـب         . البالستيكية وكرات الطالء إلخالء املنطقة    
  .ت ساقهكسر
وصادر اجلنود اإلسرائيليون جـوازات     . وقيدت أيدي مجيع الركاب وأعضاء الطاقم       -١٥٠

لعـدد  اً  ووفق. وتعرض الذين رفضوا التعاون ملعاملة قاسية     . سفرهم وأخضعوهم لتفتيش ذايت   
من الشهود، تعرض بعض األشخاص الذين رفضوا تسليم جوازات سفرهم لالعتداء، مبـن             

. وتعرض للركـل والـضرب    اً  ة يف البطن ورجل طرحه جنديان أرض      فيهم سيدة تلقت لكم   
  .وعندما طلب ختفيفها مت تشديدهااً وقال أحد الركاب إن أغالل األيدي كانت ضيقة جد

بكامريات الفيديو من   اً  وأشار الشهود إىل أن الركاب كانوا يتعرضون للتصوير دائم          -١٥١
 شعر بأن ذلك حيدث عـن عمـد إلهانـة           وقال أحد الركاب إنه   . قبل القوات اإلسرائيلية  

  .الركاب وأن ذلك أسهم مباشرة يف إصابة أحد الركاب كبار السن بنوبة توتر

  ديفين واي. ف.  وم١غازي . ف. األحداث على منت م  )و(  
 مـن زوارق بعـد حـوايل        ١غـازي   . ف. ماعتلت القوات اإلسرائيلية مـنت        -١٥٢
ركاب املوجودين على منت السفينة أي مقاومـة        ومل يبد أعضاء الطاقم وال    . ٣٠/٠٥ الساعة

وأُمر الركاب بالـصعود إىل     . وسيطرت القوات اإلسرائيلية على السفينة دون وقوع حوادث       
السطح أثناء تفتيش السفينة بكالب ونقلوا بعد ذلك إىل قاعة الطعام حيث خضعوا لتفتـيش        

  .قيد أيديهم ووفر هلم الغذاءوخالل الرحلة اليت استمرت مثان ساعات إىل أشدود مل ت. ذايت
على حبال من طـائرات     ديفين واي   . ف. موهبطت القوات اإلسرائيلية على منت        -١٥٣

ومل تكن هناك مقاومة من أعـضاء الطـاقم والركـاب         . ٣٠/٠٥اهلليكوبتر حوايل الساعة    
. املوجودين على منت السفينة وسيطرت القوات اإلسرائيلية على السفينة دون وقوع حوادث           

ومل تقيد أيدي أي من أعضاء الطـاقم أو         . وظلوا يف الكبائن حىت وصوهلم إىل ميناء أشدود       
وقال أحد الركاب، وهـو     . الركاب ووفر هلم اجلنود اإلسرائيليون الطعام من املطبخ لتناوله        

، إنه اسُتجوب ملـدة     مؤسسة حقوق اإلنسان واحلريات واإلغاثة اإلنسانية     مصور يعمل لدى    
  . رض العتداء جسدي، بسبب شريط فيديو كان خيفيهمخس ساعات وتع

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٥راشيل كوري يف . ف. األحداث على منت م  )ز(  
. يرلندا وتوقفت يف مالطة لصعود الركاب على متنها       آ من   راشيل كوري تأجل إحبار     -١٥٤

وعلـى  . قربصولذلك، مل تستطع السفينة االنضمام إىل بقية القافلة يف نقطة االلتقاء جنوب             
الرغم من ذلك، اعترضتها القوات اإلسرائيلية وخضع األشخاص املوجودين على متنها لنفس            

 من أعضاء   ٩وكان هناك ما جمموعه     . األحداث اليت تعرض هلا الركاب على السفن األخرى       
  .على منت السفينة، مبن فيهم عدد من الشخصيات العامة البارزةاً  راكب١١الطاقم و
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 باإلمجاع التحرك إىل غزة حسب      راشيل كوري لركاب املوجودون على منت     وقرر ا   -١٥٥
. ملن لقوا مصرعهماً اخلطة، بعد علمهم عن طريق اهلاتف الساتلي باعتراض قافلة السفن، تأبين         

وصدرت نشرة صحفية تؤكـد     . على مواصلة الرحلة  اً  وأستشري أعضاء الطاقم ووافقوا أيض    
  .القرار باستمرار الرحلة

يرلندا مفاوضات مع حكومة إسرائيل لضمان آيونيه، أجرت حكومة   / حزيران ٣ويف    -١٥٦
 إىل غزة إذا حتول مسار السفينة إىل        راشيل كوري تسليم بضائع املساعدة املوجودة على منت       

ومل يشارك الركاب املوجودون على منت السفينة يف هذه املفاوضات وقـرروا            . ميناء أشدود 
فك ما يعتربونـه    اً  ن هدفهم مل يكن تسليم املساعدة فحسب، بل أيض        ألاً  رفض العرض نظر  

  . غري قانوين لغزةاً حصار
وحذت عملية اعتراض الـسفينة حـذو       . وواصلت السفينة رحلتها متجهة إىل غزة       -١٥٧

وظهر عدد من سـفن     . يونيه/ حزيران ٥عمليات االعتراض السابقة، ولكن دون عنف، يف        
. ٣٠/٠٦رمى البصر وبدأت اتصاالت السلكية حـوايل الـساعة          البحرية اإلسرائيلية على م   

 راشيل كوري وردت  . وأبلغ القبطان بأن غزة منطقة عسكرية مغلقة وعلى السفينة أال تتقدم          
بأهنا سفينة مدنية تسلم مساعدة إنسانية وأن البضائع اليت حتملها خضعت للتفتيش من قبـل               

  .إلسرائيلاً ثل هتديديرلندا وأغلقتها بأختام، وال متآالسلطات يف 
وشعر الركاب املوجودون على منت السفينة بضيق إزاء إشارة اإلسرائيليني املستمرة             -١٥٨

وكان قد أعيد تسمية السفينة قبل الرحيل عـن         . ليندا. ف. مإىل السفينة بامسها القدمي وهو      
ـ            آ ها جرافـة   يرلندا بوقت قليل إلحياء ذكرى سيدة أمريكية، وهي راشيل كوري، اليت قتلت

  .٢٠٠٣إسرائيلية يف قطاع غزة يف عام 
ن الصعود على منت الـسفينة، رفـض        وبأهنم ينو اً  وعندما وجه اإلسرائيليون حتذير     -١٥٩

ولكنهم أشاروا  اً  الركاب حق إسرائيل يف الصعود ألهنم كانوا يف مياه دولية وال ميثلون هتديد            
وشوشت قدرات  . ود على منت السفينة   إىل أنه لن تكون هناك أي مقاومة عنيفة لعملية الصع         

وأوقف القبطان احملركات، واقتربت زوارق مـن الـسفينة حـوايل     . االتصاالت يف السفينة  
وجتمـع الركـاب   . إلجراء متفق عليهاً  وصعد اجلنود على منت السفينة وفق      ٠٠/١١ الساعة

حد علـى   وأعضاء الطاقم وجلسوا يف وسط السفينة ورفعوا أيديهم، يف حني سيطر رجل وا            
 منهم ثالث سيدات، على منت اً،مسلحاً  جندي٣٥وصعد حوايل . السفينة يف مقصورة القيادة   

ومتت عملية الصعود على منت السفينة      . كافحة الشغب كاملة مل ن مبعدات   وجمهزالسفينة وهم   
  .عن غزةاً حبري  ميال٣٥ًألحد الشهود، كانت السفينة عند هذه النقطة تبعد اً ووفق. بسالم
وقيدت أيدي الراكب القيادي، الذي كان يقود السفينة قبل االقتحـام مباشـرة،               -١٦٠

ُنقل بعـدها   اً   دقيقة تقريب  ٤٥على ركبتيه يف مؤخرة السفينة ملدة       اً  وأجرب على اجللوس جاثي   
وفحصت . ومل ُيسمح لزوجته برؤيته خالل معظم الرحلة إىل أشدود        . جبانب أعضاء الطاقم  
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خرين، ومت تفتيشهم وجلسوا يف الشمس لعدة ساعات أثناء تفتيش          جوازات سفر الركاب اآل   
  .وأخذت السفينة بعد ذلك إىل أشدود دون وقوع حوادث. السفينة
راشـيل  وأشار رئيس األركان العامة اإلسرائيلية، يف شهادته أمام جلنة توركل، إىل              -١٦١
مسارها إىل أشدود مـن     لسفن املساعدة اإلنسانية اليت قبلت أن حتول           بوصفها مثاالً  كوري

ويتعارض ذلك مـع تأكيـد      . أجل السماح بتسليم املساعدة إىل قطاع غزة عن طريق الرب         
  .ركاب السفينة اقتحام السفينة بعد معارضتهم وبأهنم نقلوا إىل أشدود ضد رغبتهم

  التحليل القانوين الستعمال القوة يف اعتراض قافلة السفن إىل غزة  -٢  

  ط للقوة واحلق يف احلياة والسالمة اجلسديةاالستعمال املفر  )أ(  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية إىل          ٦ من املادة    ١تشري الفقرة     -١٦٢
  :يلي ما

.  هذا احلـق   يوعلى القانون أن حيم   . احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان          
  .هبذا احلق وال جيوز عدم التقيد .اًوال جيوز حرمان أحد من حياته تعسف

 وترى البعثة أنـه     -وبقدر ما كان اعتراض اإلسرائيليني لقافلة السفن غري مشروع            -١٦٣
 والـسفن  مايف مرمرة فإن استعمال القوات اإلسرائيلية القوة يف السيطرة على      -غري مشروع   

لعدم وجود أساس قانوين لقيـام القـوات        اً  نظراً  األخرى يعترب ألول وهلة غري مشروع أيض      
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يف االضطالع هبذه       . رائيلية باهلجوم واالعتراض يف املياه الدولية     اإلس

العملية وبغض النظر عن قانونية العملية، كان جيب على القوات اإلسرائيلية أن تفعل ذلـك               
  .للقانون، مبا يف ذلك التزامات إسرائيل الدولية يف جمال حقوق اإلنساناً وفق

 علـى أن    ٢ يف املـادة      قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني      مدونةوتنص    -١٦٤
حيترم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، أثناء قيامهم بواجباهتم، الكرامة اإلنسانية وحيموهنا،           "

ال جيوز  " أنه   ٣؛ وتضيف املادة    "وحيافظون على حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدوهنا      
 احلدود  إنفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالة الضرورة القصوى ويف         للموظفني املكلفني ب  
اً وحتدد هذه املادة بوضوح أن استعمال األسلحة النارية يعترب تـدبري          ". الالزمة ألداء واجبهم  

أقصى، وعندما يكون االستعمال املشروع لألسلحة النارية والقوة ال مفر منه، جيـب علـى     
  .ذ القوانني ختفيف الضرر إىل احلد األدىن واحترام وحفظ حياة اإلنساناملوظفني املكلفني بإنفا

، من البحر ومن اجلو، قابل بعـض الركـاب القـوات             مايف مرمرة  اقتحاموأثناء    -١٦٥
غري أنه ال توجد أدلة متاحة تدعم املـزاعم         . اإلسرائيلية مبقاومة كبرية وفيما يبدو غري متوقعة      

ويف املراحـل األوىل  . أسلحة نارية يف أي مرحلة أو استعملهامن الركاب كان حيمل     اً  بأن أي 
من االشتباك مع اجلنود اإلسرائيليني على السطح العلوي، نزع سالح ثالثـة مـن اجلنـود                

ويف هذه اللحظة، ميكن أن يكون هنـاك مـا يـربر            . اإلسرائيليني ونقلوا إىل داخل السفينة    
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 أو إصابتهم مما يربر استعمال األسلحة النارية        االعتقاد بوجود هتديد فوري حلياة بعض اجلنود      
  .)٧٨(ضد بعض الركاب

 من املبادئ األساسية الستعمال األسلحة النارية من قبـل املـوظفني      ٩وينص املبدأ     -١٦٦
جيب أال يستعمل موظفو إنفاذ القوانني األسلحة النارية ضد         "املكلفني بإنفاذ القوانني على أنه      

 عن النفس أو الدفاع عن آخرين ضد هتديد وشيك بـاملوت أو             أشخاص إال يف حالة الدفاع    
وفقـط  [...] اإلصابة اخلطرية، ملنع ارتكاب جرمية خطرية تشتمل على هتديد خطري للحياة            

وال جيـوز، يف    . غري كافية لتحقيق هذه األهداف    اً  عندما تكون الوسائل األخرى األقل تطرف     
ة القاتلة عن عمد إال عندما ال ميكن جتنـب          أي حال من األحوال، استعمال األسلحة الناري      

  ".ذلك حلماية احلياة البشرية
مايف وعلى الرغم من ذلك، استعمل اجلنود اإلسرائيليون، طوال عملية السيطرة على              -١٦٧
، مبا يف ذلك قبل ختفيف تقييد استخدام األعرية احلية، قوة فتاكة بطريقة واسعة النطاق               مرمرة

. ضى يف قتل عدد كبري من األشخاص أو إصابتهم بإصابات خطرية     وتعسفية تسببت دون مقت   
لعدم اً   نظر اً،يف مجيع مراحل العملية اإلسرائيلية تقريب     اً  وكان ميكن استعمال وسائل أقل تطرف     

يف عملية اهلبوط على سطح مقصورة القيادة والـسيطرة           وجود هتديد وشيك للجنود؛ مثالً    
. الركاب املوجودين على السطح يف مقدمة الـسفينة       على السفينة وإطالق ذخرية حية على       

وحىت يف حالة إصابة ثالثة جنود واحتجازهم، فإن هدف حترير هـؤالء اجلنـود ال جيعـل                 
خارج نطاق املعايري الدولية الواجبة التطبيق وكان على اجلنـود أن           اً  استعمال القوة مشروع  

  . إىل احلد األدىنيستمروا يف احترام احلياة وحفظها وخفض اإلصابة والضرر
ـ     اً،ويف مثل هذه الظروف، فإن استعمال وسائل أقل تطرف          -١٦٨ اً  مثل األسلحة األقل فتك

لتحقيق اهلدف املطلوب حسبما هو منصوص عليـه مبوجـب    اً  املتاحة، ميكن أن يكون كافي    
ـ             ٤املبدأ   اذ  من املبادئ األساسية الستعمال األسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفـني بإنف

مثل قوات الدفاع اإلسرائيلية أن تكون قادرة على        اً   وينبغي على قوة مدربة جيد     .)٧٩(القوانني
 وسكاكني وتأمني السيطرة علـى      يمن الركاب املسلحني بعص   اً  احتواء جمموعة صغرية نسبي   

  .السفينة دون إزهاق أرواح أو إحلاق إصابات خطرية بالركاب أو اجلنود
__________ 

أشري إىل أن رئيس األركان العامة لقوات الدفاع اإلسرائيلية قال إن قواعد اشتباك اجلنود بينـت بوضـوح               )٧٨(
بعد ذلك فقط من أجل     وخفف هذا التقييد    تعرض احلياة للخطر    عدم استعمال الذخرية احلية إال يف حاالت        

غري املتوقع من املقاومة العنيفة وعدم      على املستوى   اً  وذلك رد اً  عترب سلوكهم عنيف  ا نني الذي تجاستهداف احمل 
شـكنازي  أشهادة رئيس األركان العامة لقوات الدفاع اإلسرائيلية غايب         . بعض اجلنود معرفة أماكن وجود    

 ،٤ة رقـم    لس، اجل ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ي وقع يف    ذاللجنة العامة لبحث احلادث البحري ال     (نة توركل   أمام جل 
  ).٢٠١٠أغسطس / أب١١املنعقدة يف 

 وسائل غري عنيفة، قدر اإلمكان، قبل       اتباعجيب على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، عند أداء واجبهم،           )٧٩(
وال جيوز أن يستعملوا القوة واألسلحة النارية إال إذا كانـت           . اريةاللجوء إىل استعمال القوة واألسلحة الن     

  .قادرة على حتقيق النتائج املنشودةغري الوسائل األخرى ال تزال غري فعالة أو تبدو 
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لركاب إلصابات يف مناطق حساسة من اجلسد حتتوي على         وتعرض عدد كبري من ا      -١٦٩
وباإلضافة إىل ذلك، أصيب عدد مـن       .  البطن والتجويف الصدري والرأس    -أعضاء حيوية   

الركاب الذين كان من الواضح أهنم غري ضالعني يف أي أعمال مقاومة لعملية صعود القوات               
خمتبئني مـن إطـالق النـار،    اإلسرائيلية على منت السفن، منهم صحفيون وأشخاص كانوا      

ومن الواضح أنه مل يبذل أي جهد خلفض اإلصـابات إىل           . وأصيب بعضهم بإصابات قاتلة   
. احلد األدىن يف بعض مراحل العملية وأن استعمال الذخرية احلية مت بطريقة مفرطة وتعـسفية    

وليس من الصعب استنتاج أنه مل يعد هناك أي شخص آمن بعد صدور األمـر باسـتعمال                 
ويف ظل هذه الظروف، يبدو أن من قبيل الصدفة البحتة عدم حدوث املزيـد              . الذخرية احلية 

 من املبادئ األساسية الستعمال األسلحة النارية من        ٥وينص املبدأ   . من الوفيات نتيجة لذلك   
عندما يكون استعمال القوة واألسلحة النارية      "قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على أنه        

ممارسة التحفظ يف مثـل هـذا       ) أ: ( مفر منه، جيب على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني        ال
االستعمال والتصرف مبا يتناسب مع خطورة اجلرمية واهلدف املشروع الذي يتعني حتقيقـه؛             

  ".خفض الضرر واإلصابة إىل احلد األدىن واحترام احلياة البشرية وحفظها) ب(و
 ال يقل عن ستة ركاب تتسق مع اإلعدام خـارج نطـاق             وكانت ظروف قتل ما     -١٧٠

وقد أطلق النار على فوركـان دوغـان        . القانون أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي      
ومصابتني علـى   اً  وإبراهيم بيغلني من مسافة قريبة يف حني كان الضحيتان مطروحتني أرض          

يوز وجنكيز سنقر وشـيتني     وأطلق النار على جودت كيليشالر وجنكيز أك      . السطح العلوي 
طوجبوغلو على سطح مقصورة القيادة على الرغم من أهنم مل يكونوا مشتركني يف األنـشطة               

ويف هذه احلاالت، ومن احملتمل يف حاالت قتل أخرى، . ألي جندي إسرائيلياً  اليت متثل هتديد  
اق القانون  ، نفذت القوات اإلسرائيلية عمليات إعدام خارج نط       مايف مرمرة حدثت على منت    

أو بإجراءات موجزة أو إعدام تعسفي حمرمة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وخاصة             
  .)٨٠( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٦املادة 
من الركاب الذين كانوا موجودين على الـسطح العلـوي          اً  ومن الواضح أن عدد     -١٧١

واشتمل ذلك على إيـذاء   . ومصابوناً  هم مطروحون أرض  تعرضوا للمزيد من سوء املعاملة و     
وباإلضـافة إىل   . جسدي ولفظي بعد انتهاء عملية تأمني السيطرة على السطح بوقت قليـل           

وباملثل، . ذلك، مل يوفر هلؤالء الركاب العالج الطيب ملدة ساعتني أو ثالث بعد وقف العملية             
ية القوات اإلسرائيلية من احلصول علـى       منع الركاب املوجودون داخل السفينة يف هناية عمل       

عالج طيب سليم ملدة مماثلة من الوقت على الرغم من اجلهود املتكررة من قبـل أشـخاص                 
آخرين على منت السفينة، مبن فيهم منظمو قافلة السفن، الذين طالبوا بتـوفري مثـل هـذه                 

 على األدويـة    كما منع ركاب آخرون ممن يعانون من أمراض مزمنة من احلصول          . املساعدة
__________ 

اإلعدام خارج نطـاق القـانون       من املبادئ املتعلقة باملنع والتحقيق على حنو فعال يف           ٢ و ١ن  أيانظر املبد  )٨٠(
  .  أو اإلعدام التعسفيبإجراءات موجزة أو
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ومل تف القوات اإلسرائيلية بشرط توفري عالج طيب جلميع املصابني          . الضرورية اليت حيتاجوهنا  
وباإلضافة إىل ذلك، كان يتعني أن يسبق استعمال األسـلحة الناريـة             .)٨١(بأسرع ما ميكن  

 ويف حني مل تكن الظـروف يف املراحـل          .)٨٢(حتذيرات واضحة عن وجود نية للقيام بذلك      
وىل مؤدية إىل إصدار مثل هذا التحذير، فإن إصدار مثل هذا التحذير يف املراحل الالحقـة        األ

  .اًوضرورياً من العملية اإلسرائيلية لتأمني السيطرة على السفينة كان بالتأكيد ممكن
من القوة اليت استعملها اجلنود اإلسرائيليون على مـنت   اً  كبرياً  والبعثة مقتنعة بأن قدر     -١٧٢
وكان غري متناسب ومفرط وغري مالئم      اً   ومن طائرات اهلليكوبتر مل يكن ضروري      رمرةمايف م 

وميكن، على  . ونتج عنه حاالت قتل وإصابات كثرية للركاب املدنيني كان باإلمكان تفاديها          
اً أساس أدلة الطب الشرعي واألسلحة النارية، تصنيف ست حاالت قتل بوصـفها إعـدام             

 وبالتايل، فإن تصرفات القوات     .اًتعسفياً  اءات موجزة أو إعدام   خارج نطاق القانون أو بإجر    
اإلسرائيلية كانت مبثابة انتهاكات للحق يف احلياة واحلق يف السالمة اجلسدية، حسبما هـو              

  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٧ و٦منصوص عليه يف املادتني 
بيعة القوة اليت اسـتعملتها القـوات اإلسـرائيلية         إزاء ط اً  وتشعر البعثة بالقلق أيض     -١٧٣

. الفيثري مـسيوغيوس   و سفندوين و ١تشالنجر  : العتراض السفن الثالث األخرى يف القافلة     
 مثـل  -وعلى كل سفينة من هذه السفن مل يستعمل الركاب سوى تقنيات مقاومة سـلبية        

.  على اعتالء كل سفينة     كحركة رمزية لالعتراض   -اصطفافهم يف طريق اجلنود اإلسرائيليني      
غري أنه لدى تأمني السيطرة على هذه السفن، استعملت القوات اإلسرائيلية قوة كبرية، مبا يف               

 املرنـة الـيت     احلبيباتذلك قنابل شالة للحركة ومسدسات الصدمات الكهربائية وطلقات         
وأدى ذلك  . أطلقت من مسافة قصرية وكرات الطالء والطلقات البالستيكية والقوة اجلسدية         

إىل عدد من اإلصابات يف صفوف الركاب، مبا يف ذلك اإلصابة حبروق وكدمات وجتمعات              
وأصيب أحد الركاب من الذين مل يشتركوا يف أنشطة املقاومـة           . دموية وكسور يف العظام   

وترى البعثة أن القوة    . السلبية، وهو مصور صحفي، حبروق من سالح الصدمات الكهربائية        
 الفيثري مـسيوغيوس   و سفندوين و ١تشالنجر  اجلنود اإلسرائيليون يف اعتراض     اليت استعملها   

كانت غري ضرورية، وغري متناسبة ومفرطة وغري مالئمة، ومبثابة انتهاكات للحق يف السالمة             
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٧اجلسدية، حسبما هو منصوص عليه يف املادة        

  .والسياسية
__________ 

من املبادئ األساسية الستعمال األسلحة النارية من قبل املوظفني         ) ج(٤حسبما هو منصوص عليه يف املبدأ        )٨١(
ضمان توفري املساعدة واملـساعدات     : "املكلفني بإنفاذ القوانني، جيب على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني        

  ".سرع ما ميكنالطبية ألي شخص مصاب أو متأثر جبروح بأ
 من املبادئ األساسية الستعمال األسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يـنص               ١٠املبدأ   )٨٢(

واضحاً، إال إذا   اً  أنفسهم وأن يقدموا حتذير   وا  يعّرفجيب على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن         " أنه على
 دون مقتضى للخطر أو يؤدي إىل خطر املـوت           بإنفاذ القوانني  املوظفني املكلفني كان القيام بذلك يعرض     

  ."أو بال جدوى يف ظروف احلادثاً الضرر اخلطري ألشخاص آخرين، أو أن يكون غري مالئم مطلق أو
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 احلرية ويف األمان على نفسه، ومعاملة احملتجزين، مبا يف ذلك التعذيب وغريه حق الشخص يف  )ب(  
   الالإنسانية أو املهينةالعقوبة القاسية أو ضروب املعاملة أو من 
  : من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على٩ من املادة ١تنص الفقرة   -١٧٤

وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله      . ى نفسه لكل شخص احلق يف احلرية ويف األمان عل         
ـ              .اًتعسف اً  وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القـانون وطبق

  .لإلجراء املقرر فيه
ومبا أن البعثة ترى أن االعتراض اإلسرائيلي لقافلة السفن كان غري مشروع، فـإن احتجـاز       

  .غري مشروعاً  أيضالركاب على منت كل سفينة يعترب من الوهلة األوىل
للتعاريف اليت  اً  ويستويف حرمان الركاب من احلرية معايري كونه تعسفي الطابع وفق           -١٧٥

اً تعسفياً  ويعترب احلرمان من احلرية احتجاز    . اعتمدها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي     
 أساس قانوين لتربير    عندما يكون من الواضح أنه من املستحيل االستناد إىل        : "من الفئة األوىل  

  ."احلرمان من احلرية
 راكب وأعضاء الطواقم املوجـودين      ٧٠٠كما أن االحتجاز اجلماعي ملا يزيد عن          -١٧٦

 مـن   ٩على منت السفن الست ليس له أي سند قانوين، وهو تعسفي الطابع وينتهك املادة               
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ذلك، مل ُيبلغ أحد من املوجودين على منت قافلة السفن بأي سـبب              وباإلضافة إىل   -١٧٧
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ٩ من املادة    ٢وتنص الفقرة   . الحتجازه
  :على أنه

 وقوعـه  لدى التوقيف هذا بأسباب توقيفه يتم شخص أي إبالغ يتوجب    
  .يهإل توجه هتمة  بأيةسريعاً إبالغه يتوجب كما

وكان يتعني إبالغ مجيع الركاب، أثناء احتجازهم على منت سفن القافلـة، وهـي فتـرة                
ومل .  ساعة، بسبب احتجازهم وطبائع التهم احملددة املوجهة إليهم        ١٢استغرقت ما يصل إىل     

حيدث ذلك ويف بعض احلاالت، قوبل طلب الركاب احلصول على هذه املعلومات بإيـذاء              
 من العهـد    ٩لك، فقد انتهكت القوات اإلسرائيلية املعنية املادة        ولذ. لفظي أو عنف جسدي   

  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
، تعرض الركاب ملعاملة اتصفت     مايف مرمرة وخالل فترة االحتجاز على منت السفينة         -١٧٨

. ريتـهم بطابع القسوة والالإنسانية ومل حتترم الكرامة املالزمة لألشخاص الذين حرموا من ح           
شتمل ذلك على إجبار عدد كبري من األشخاص على اجللوس جاثني على ركبهم علـى               او

األسطح اخلارجية يف ظروف قاسية لساعات عديدة، وسوء املعاملة اجلسدية واإليذاء اللفظي            
املوجه إىل العديد من احملتجزين، وانتشار تقييد األيدي باألغالل بشدة غري ضرورية وعـدم              

وباإلضـافة  . اجات البشرية األساسية مثل استعمال دورات املياه وتوفري الغـذاء         تلبية االحتي 
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إنـساين علـى مجيـع       ذلك، ساد جو من اخلوف من استعمال العنف وكان له أثر ال            إىل
 منت السفن األخرى املشتركة يف القافلة، كانـت هنـاك           ىوعل. احملتجزين على منت السفن   

 هذه الشدة من األمل واملعاناة، مبا يف ذلك شخص          حاالت أخرى تعرض فيها األشخاص ملثل     
 ١وينص املبـدأ  . تعرض إليذاء جسدي شديد لرفضه تسليم جواز سفره دون إيصال استالم    

أي شكل من أشكال االحتجـاز أو  حتت املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص من جمموعة   
الحتجاز أو الـسجن    يعامل مجيع األشخاص حتت أي شكل من أشكال ا        : " على أن  السجن

 على ٦وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة ". بطريقة إنسانية وباحترام لكرامتهم املالزمة لإلنسان
ال جيوز أن خيضع أي شخص حتت أي شكل من االحتجاز أو الـسجن للتعـذيب أو       : "أنه

كان لتربير  اًوال جيوز االستناد إىل أي ظرف أي. إنسانية أو مهينة معاملة أو عقوبة قاسية أو ال 
  ".الالإنسانية أو املهينةالعقوبة القاسية أو ضروب املعاملة أو التعذيب أو غريه من 

لـربط أيـدي    اً  وتشعر البعثة بقلق بالغ إزاء انتشار استعمال األغالل الضيقة جـد            -١٧٩
 ١تـشالنجر    بصفة خاصة وإىل حد ما على مـنت          مايف مرمرة الركاب املوجودين على منت     

وأشار العديد من الركاب إىل األمل واملعاناة نتيجة التقييـد          . لفيثري مسيوغيوس ا و سفندوينو
 ويف  اً،بطريقة ضيقة جـد   ) باسم األصفاد البالستيكية  اً  املعروفة أيض (بأغالل من البالستيك    

وعاىن الكثري منهم مـن     . كثري من األحيان خلف ظهورهم، مما تسبب يف املزيد من املعاناة          
وحسبما أُبرز،  . ت ملدة تصل إىل ثالثة أشهر بعد أحداث قافلة السفن         حاالت عصبية استمر  

فإن الطريقة اليت استعملت هبا األغالل على منت قافلة السفن تتسق مع االسـتعمال املنـتظم         
 والبعثة مقتنعة بأن    .)٨٣(لألغالل من قبل القوات اإلسرائيلية بطريقة تتسبب يف األمل واإلصابة         

__________ 

عـن اسـتعمال    اً   نشرت اللجنة العامة املعنية مبكافحة التعذيب يف إسرائيل تقرير         ،٢٠٠٩ يهيون/يف حزيران  )٨٣(
اجلنـود  : "وتـرى اللجنـة أن    ". التقييد كوسيلة للتعذيب واإليـذاء    "اً  لألغالل معنون القوات اإلسرائيلية   

بانتظام أيدي احملتجزين بطريقة مؤملة وتؤدي إىل اإلصابة من حلظة إلقاء القبض عليهم             يقيدون    نياإلسرائيلي
عاناة اليت  اململباالة ب للممارسة إىل عدم ا   املمنهج  الطابع  يشري  و. وأثناء ترحيلهم إىل خمتلف مرافق االستجواب     

ويف كثري من األحيان، تؤذي هـذه       . تتسبب فيها للمحتجزين ورمبا حىت التسبب عن عمد يف إحداث أمل          
.  مرافق خـدمات األمـن العـام   ىل مرافق االستجواب يف   إقبل الوصول   " تضعفهم"املعاملة روح احملتجز و   

حسبما أشري  بانتظام يف هذا املكان     ل  ذلك أن وضع األغال   . األحداثهذه  ويصدق ذلك بصفة خاصة على      
وتتلقى اللجنة كل شهر    . ألمن احملتجزين بصفة خاصة   عقاب مجاعي وترهيب    عن  اً  أعاله ميكن أن يعرب أيض    

وعلى مدار السنة املاضية فقط، تلقـت اللجنـة   . عشرات الشكاوى تصف هذا الشكل من أشكال التقييد    
 من أن هذا الرقم ليس إال ما يظهر على السطح، فإنه            وعلى الرغم .  شكوى بشأن مثل هذه احلاالت     ٥٧٤

ىل ذلك، يرد كمرفق هبـذا التقريـر رأي اخلـبري الطـيب             إ وباإلضافة   ."ميكن أن يشري إىل نطاق الظاهرة     
بريمـانس   - ويشري الدكتور شتاينر  . بريمانس - ملتخصص يف األمراض النفسية الدكتور هانا بيتينا شتاينر       ا

مـسافة  كون هناك   ت مثل األغالل البالستيكية الضيقة واخلشنة املربوطة حبيث ال          -قة  األغالل الضي "إىل أن   
وميكن أن تظل األغالل على يدي احملتجز لفترات        .  تضغط بشدة على املعصم    -بني األغالل ويدي احملتجز     

ت جلدية  والتهاباألنسجة الطرية   يف ا وإصابات  اً  ويف هذه احلاالت، ميكن أن تسبب األغالل جروح       . طويلة
األعصاب يف راحة اليد، ممـا يـؤدي إىل شـلل وفقـدان     على  كما تضغط األغالل    . وحىت كسر العظام  

أن تكـون  اً  ميكن أيـض هاهذه االضطرابات العصبية عابرة ولكنوميكن أن تكون . اإلحساس يف راحة اليد 
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ا األغالل كانت دون شك غري ضرورية واسـتعملت عـن عمـد    الطريقة اليت استعملت هب  
  .للتسبب يف شعور الركاب باألمل واملعاناة

 اليت ال جيوز عدم التقيد هبا من العهد الدويل اخلاص           ٧وحيظر التعذيب مبوجب املادة       -١٨٠
يب اتفاقية مناهضة التعـذ    من   ١وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة      . باحلقوق املدنية والسياسية  

 : على أنهالالإنسانية أو املهينةالعقوبة القاسية أو وغريه من ضروب املعاملة أو 

أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شـديد،  " بالتعذيب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد     
بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو   اً   يلحق عمد  اً،كان أم عقلي  اً  جسدي

عتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو       من شخص ثالث، على معلومات أو على ا       
يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شـخص                 

 أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على             -ثالث  
كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو              اً  التمييز أي 

  .شخص آخر يتصرف بصفته الرمسيةأي 
  : من االتفاقية على املنع املطلق للتعذيب٢ من املادة ٢وتشدد الفقرة 

كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالـة       اً  ال جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية أي        
باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حـاالت            اً  حرب أو هتديد  

  .خرى كمربر للتعذيبالطوارئ العامة األ
وبقدر ما تكون حاالت اإليذاء هذه عقوبة متعمدة للركاب، أو حماولة للترهيب أو الـضغط   

أو األنشطة الرامية ملنـع اعتـراض       /على راكب واحد أو أكثر للمشاركة يف قافلة السفن و         
  .القافلة، فإن هذه املعاملة تكون مبثابة تعذيب

 ويف بعـض احلـاالت   مايف مرمرةملة الركاب على منت    وبالتايل، ترى البعثة أن معا      -١٨١
معاملة قاسية  ، من قبل القوات اإلسرائيلية مبثابة       الفيثري مسيوغيوس  و سفندوين و ١تشالنجر  

، وبقدر ما تكررت هذه املعاملة مرات أخرى كشكل من أشكال العقوبة، إنسانية ومهينة وال
 من العهـد    ١٠ من املادة    ١ والفقرة   ٧لمادة  لاً  وميثل ذلك انتهاك  . فإهنا تكون مبثابة تعذيب   

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و     
  .الالإنسانية أو املهينةالعقوبة القاسية أو أو 

  االنتهاكات احملتملة التفاقية جنيف الرابعة والقانون اإلنساين الدويل العريف  )ج(  
باإلضافة إىل انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان املبينة أعاله، ترى البعثـة أن               -١٨٢

حمميني عـانوا مـن انتـهاكات    اً نفس الظروف الوقائعية توفر ألول وهلة أدلة بأن أشخاص      
__________ 

 عابر أو ضرر ال ميكن      تسبب األغالل الضيقة يف ضرر    تطبيب األمراض العصبية، أن     وميكن، يف رأي    . دائمة
  ".لذلك، فإنه ينبغي النظر يف استعمال أغالل غري مقيدة بشدةاً عالجه للمحتجز، ووفق
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للقانون اإلنساين الدويل ارتكبتها القوات اإلسرائيلية خالل عملية اعتراض السفن، مبا يف ذلك     
وتسببت عن عمد يف معاناة شـديدة أو إصـابات          اً  لتعذيب أو سوء املعاملة عمد    القتل أو ا  

  . من اتفاقية جنيف الرابعة١٤٧جسدية أو صحية خطرية يف سياق بنود املادة 

  احتجاز ركاب قافلة السفن يف إسرائيل وترحيلهم  - جيم  

  وصف الوقائع والنتائج  -١  
  .إن البعثة مقتنعة بالوقائع التالية  -١٨٣

  إهناء إجراءات الركاب يف ميناء أشدود  )أ(  
اجتهت مجيع سفن القافلة اليت مت اعتراضها إىل ميناء أشدود اإلسرائيلي الذي أعد فيه                -١٨٤
مركز إلهناء إجراءات الركاب يف سرادق على جانب رصـيف املينـاء السـتقبال              اً  مسبق

 ٣١ يف   ٠٠/١١ ، وهي أسرع سفينة يف القافلـة، الـساعة        ١تشالنجر  ووصلت  . الركاب
 مـن نفـس     ٠٠/١٨ وذلك حوايل الساعة     مايف مرمرة وآخر سفينة وصلت هي     . مايو/أيار
ونتيجة عدد الركاب الذين تعني إهناء إجراءاهتم، استغرقت عملية الرتول من على منت             . اليوم

 إهنـم  مـايف مرمـرة   وقال عدد من الركاب الذين كانوا على منت         .اًجد  طويالًاً  السفن وقت 
 ساعة حتت حراسة مسلحة داخل السفينة بعد وصوهلا إىل امليناء ومل ١٢يقرب من   ا ما انتظرو

  .يرتل بعض الركاب إال يف صباح اليوم التايل
واستقبلت السفن حشود من اجلنود ويف بعض األحيان مدنيون، مبن فيهم أطفـال               -١٨٥

وقـال  . ت اإلسرائيلية املدارس، على رصيف امليناء، ملوحني باألعالم ومبتهجني بعودة القوا        
. بعض الركاب إهنم تعرضوا للسخرية أو التوبيخ من قبل بعض األشخاص على رصيف امليناء             

كما كان هناك أعضاء طاقم تسجيل من التليفزيون وصحفيون يـسجلون عمليـة إنـزال               
" استعراضهم"وقال العديد من الركاب إهنم شعروا باالنزعاج واإلهانة خالل عملية        . الركاب

  .م وسائط اإلعالم ويف بعض األحيان احلشود العدائيةأما
ونقلوا إىل مستشفيات قريبة اً جواً ومت تشخيص حالة الركاب املصابني الذين مل ينقلو  -١٨٦
 مايف مرمرة واضطر بعض الركاب املصابني بإصابات بالغة إىل الرتول من على منت            . للعالج

وإهناء إجراءات مجيع الركاب، اضطر بعـض       ونتيجة التأخري يف عملية إنزال      . دون مساعدة 
ومل . الركاب املصابني إىل االنتظار لفترات طويلة قبل تشخيص حاالهتم ونقلهم إىل املستشفى

  .تشخص حاالت آخرين حىت وصوهلم إىل السجن يف وقت الحق
. وخالل عملية إهناء اإلجراءات، قُدم إىل مجيع الركاب أوراق رمسية للتوقيع عليهـا              -١٨٧

نكليزية والتركية والعربية، ولكـن معظـم       إلوزعت خمتلف الترمجات لألوراق، باللغات ا     و
لألشخاص الذين  اً  ووفق. بالعربية وإن حمتوياهتا مل تشرح هلم     اً  الركاب قالوا إهنم تسلموا نسخ    
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يستطيعون فهم هذه األوراق، فقد أشاروا إىل أن املوقع يعترف بدخوله إسرائيل بشكل غري              
وقـال  . افق على ترحيله ومنعه من دخول إسرائيل مرة أخرى ملدة عشر سنوات           قانوين ويو 

بعض الركاب إهنم أُبلغوا بأن التوقيع على الوثيقة سُيعجل خروجهم من احلجز ورجوعهم إىل              
  .أوطاهنم يف حني أن عدم التوقيع سيؤدي إىل فترة احتجاز طويلة ريثما تنتهي إجراءات احملاكمة

التوقيع على الوثيقة على أساس أهنم أدخلوا إسـرائيل         اً  كاب تقريب ورفض معظم الر    -١٨٨
وكانت . من املياه الدولية ضد إرادهتم أو ألهنم ال يرغبون يف التوقيع على وثيقة ال يفهموهنا              

هناك حماوالت مدبرة من قبل بعض املسؤولني اإلسرائيليني إلجبار الركاب على التوقيع على             
 حتت اإلكراه وعدلوا النص لكي ينعكس فيه ظروف دخوهلم          ووقع بعض الركاب  . النماذج

ومت هتديـد بعـض الركـاب       ". مع االعتراض "إسرائيل أو لإلشارة إىل أنه مت التوقيع عليها         
باستعمال العنف اجلسدي يف حالة رفضهم التوقيع؛ وتعرض غريهـم للـضرب أو اإليـذاء         

واستمرت حماوالت إقناع الركاب    . اجلسدي لرفضهم التوقيع أو نصح اآلخرين بعدم التوقيع       
  .اًبالتوقيع على النماذج يف املطار حىت حلظة الرحيل تقريب

وخضع الركاب جملموعة من عمليات التفتيش الدقيق، مبا يف ذلك التفتيش بالتجريد              -١٨٩
وعلى الرغم من أن ضابطات هن اللوايت فتشن السيدات، إال أن بعضهن اشتكى . من املالبس

وقال عدد من الركاب الـذكور      . أمام الضباط الذكور  اً  أو جزئي   كامالًاً  فتيشمن تفتيشهن ت  
ووصف بعض الركاب عملية    . أهنم خضعوا أو هددوا باخلضوع لتفتيش التجاويف الداخلية       

تفتيشهم بأهنا مهينة ومذلة عن عمد، وكانت مصحوبة بتوبيخ واستعمال لغـة اسـتفزازية              
ن الركاب، أثناء احتجازهم يف إسرائيل، للتفتـيش        وخضع العديد م  . ومهينة وإيذاء جسدي  

  .عدة مرات، لوقت أطول بكثري من الوقت املطلوب ألغراض األمن املفيدة
وخالل إهناء اإلجراءات، مت تصوير الركاب إما للتوثيق الرمسي أو يف بعض احلاالت               -١٩٠

 بكـامريات   كما مت تصوير عملية إهناء إجراءات بعض الركـاب        ". صور البطولة "من أجل   
ويف حني  . احلمض النووي وأخذت بصمات الركاب ويف بعض احلاالت عينات من         . الفيديو

اً وقدم ضحية وشاهد وصف   . رفض بعضهم بنجاح إعطاء البصمة، فقد أخذت بعضها بالقوة        
للظروف اليت تعرض فيها أحد الركاب، وهو مواطن يوناين، للضرب الشديد لرفـضه             اً  حي

وُسحل الراكب على األرض ملسافة وأحيط بعـد        . لطات اإلسرائيلية إعطاء بصماته إىل الس   
ذلك مبجموعة كبرية من املسؤولني اإلسرائيليني الذين تقدموا لضربه بشدة، مبا يف ذلك كسر              

ثنني يرتـديان   اومت جتاهل نداءاته للمساعدة والحظ أحد الركاب مسؤولني         . ساقه عن عمد  
ومل تعاجل ساق الراكب املكسورة . تندران عليه ضاحكنيوسيدة، ي املالبس الرمسية،كانا رجالً
  .إال بعد رحيله عن إسرائيل

كما خضع الركاب لفحوص طبية، على الرغم من رفض بعضهم وجناحهم يف عدم               -١٩١
وصـادر  . ورأى بعض الركاب أن الفحوص الطبية سطحية وصـورية        . خضوعهم للفحص 

وصفات طبية خاصـة حـسب حـاالهتم        اجلنود أدوية بعض الركاب الذين كانوا يتبعون        
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ومل يستجب لطلبات إعادة األدوية إليهم بسرعة على الرغم مـن أن            . تركت على السفن   أو
  .بعض األشخاص حصلوا على أدويتهم بعد تكرار الطلبات

وباإلضافة إىل األمثلة املبينة أعاله، كانت هناك حوادث أخرى من العنف اجلسدي              -١٩٢
اب الذين اعتربوا غري متعاونني، مما نتج عنـه إصـابات جـسدية             املرتكبة ضد فرادى الرك   

على طريقـة معاملـة     اً  عاماً  وقال جندي إسرائيلي لراكب أبدى اعتراض     . وصدمات نفسية 
  ".أنت يف إسرائيل اآلن؛ وليس لك أي حقوق: "الركاب
 يف  ومل يسمح للركاب باالتصال مبحام أو اخلدمات القنصلية خالل إهناء اإلجراءات            -١٩٣
وقال بعض الركاب إن مترمجني كانوا متاحني لبعض اللغات وحتدث بعض املسؤولني            . امليناء

غري أن العديـد مـن الركـاب مل         . املشتركني يف عملية إهناء اإلجراءات بلغات غري العربية       
  .يتمكنوا من فهم ما يقال هلم

 ومل يـسمح هلـا      .وعوملت زوجة أحد الركاب املتوفني بعدم مباالة تامة لفقيدها          -١٩٤
وكانت هناك حاالت فُصل فيها أعـضاء       . بإجراء مكاملة هاتفية إلبالغ أسرهتا بوفاة زوجها      

عن مكان وأحوال أقـارهبم حـىت       اً  األسرة عن بعضهم البعض وتركوا وهم ال يعلمون شيئ        
  .وزاد هذا الفصل من معاناة وقلق الركاب. عودهتم إىل أوطاهنم

  لطاقم يف سجن إيال بالقرب من بئر السبعاحتجاز الركاب وأعضاء ا  )ب(  
بعد إهناء اإلجراءات يف أشدود، نقل معظم الركاب يف جمموعات إىل سجن إيـال،                -١٩٥

 ونقـل الركـاب يف      .اًبالقرب من بئر السبع، يف رحلة تستغرق من ساعة إىل ساعتني بـر            
 االنتظـار يف    واضطر بعض الركاب إىل   . مركبات السجن العادية املزودة بنوافذ ذات قضبان      

 ساعة داخل عربة يف أشـدود ويف  ٢٠وقال أحد الركاب إنه قضى   . املركبات لعدة ساعات  
 .اًواشتكى العديد من الركاب من أن التكييف املفرط جعل العربات بـاردة جـد             . السجن

واشتكى آخرون من أهنم احتجزوا داخل العربات والنوافذ مغلقة يف الشمس لفترات طويلـة       
 وقوبلت الطلبات بتعديل درجة احلرارة أو الـسماح للمحتجـزين           .اًو خانق حىت أصبح اجل  

بالذهاب إىل دورة املياه بالتجاهل أو يف بعض األحيـان بالتهديـد باسـتعمال العنـف أو             
  .باستعماله فعالً

وعند الوصول إىل السجن، وضع معظم الركاب يف زنازين يف جمموعات تصل إىل               -١٩٦
 من الركاب إىل أهنم عزلوا ومل يقابلوا الركـاب اآلخـرين حـىت              وأشار عدد . أربعة أفراد 

  .مغادرهتم السجن
وأشار معظم الشهود إىل أن األوضاع يف السجن كانت مقبولة، على الرغم من أن                -١٩٧

. بعضهم اشتكى من أهنم اضطروا إىل تنظيف الزنازين والردهات عند وصوهلم إىل الـسجن             
ياه مل تكن تعمل بشكل جيد وأشـار الـبعض، منـهم    كما أشار بعضهم إىل أن دورات امل    

ووفر للركاب  . سيدات، إىل الشعور باالنزعاج أثناء االستحمام نتيجة وجود كامريات مراقبة         
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واشتكى العديد من الركاب من أهنم منعوا من النوم يف السجن نتيجـة            . الغذاء واملياه اً  عموم
  .حاالت اإلزعاج املتعمدة األخرىالنداءات الدورية والضوضاء من قبل حرس السجن و

وخضع العديد من الركاب للمزيد من االستجوابات أثناء االحتجاز؛ وقال بعضهم             -١٩٨
  . وكانت هناك ادعاءات بالضرب خالل عمليات االستجواب هذه.اًإن ذلك تكرر كثري

. وأشار معظم الركاب إىل استمرار منعهم من االتصال مبحام واالتصال بـسفاراهتم           -١٩٩
وقال حمامون تابعون إلحدى املنظمات غري احلكومية اإلسرائيلية للمساعدة القانونيـة أهنـم             

وعنـدما  . قاموا مبحاوالت متكررة لزيارة احملتجزين ولكنهم منعوا من الدخول لبعض الوقت  
مع كل حمتجز ومل جيروا معهم      اً  مسح هلم بالدخول، مل يسمح للمحامني إال بوقت قصري جد         

وتلقى بعض الركاب زيارات من ممثلي سفاراهتم ولكن مل         . ت شخصية سطحية  سوى مقابال 
وعلى الرغم من وجود بعض حاالت االتصال باهلاتف، فـإن          . حيظ معظمهم هبذا االتصال   

ـ     اً  جداً  وقت املكاملة يف بطاقات اهلاتف اليت وزعت كان حمدود         اً مما جعل من املستحيل عملي
  .االتصال باخلارج

غري أن . ي شخص أجنيب حمتجز يف بئر السبع أي هتمة أو ميثل أمام قاضومل توجه أل  -٢٠٠
بالقرب مـن  " حمكمة مصطنعة"أحد الركاب ُنقل بعد أن احتج حبقه يف املثول أمام قاض إىل     

  .املطار لتأكيد ترحيله

  سوء معاملة الركاب يف املطار واإلعادة إىل الوطن  )ج(  
وأطلـق سـراح    .  ساعة ٧٢ و ٢٤ا بني   احتجز الركاب، حسب وقت وصوهلم، م       -٢٠١

الركاب األردنيني والركاب املنتمني إىل بعض البلدان األخرى الـيت ال تربطهـا عالقـات               
 ونقلت أغلبية الركاب من السجن إىل مطار     .اًونقلوا إىل األردن بر   اً  دبلوماسية بإسرائيل مبكر  

كى العديد من الركاب من      واشت .اًبن غوريون الدويل يف تل أبيب إلعادهتم إىل أوطاهنم جو         
أهنم اضطروا إىل االنتظار مرة أخرى لساعات عديدة حتت الشمس داخل عربات السجن يف              

وقالت إحـدى الـسيدات،     . السجن نفسه وعند وصوهلم إىل املطار خالل مرحلة الترحيل        
مقهورة بالظروف القمعية يف العربة اليت كانت تستقلها، إهنا ُمنعت من الـذهاب إىل دورة               

  .أهنا يف فترة احليضاً املياه على الرغم من أهنا أوضحت جلي
اليت قُدمت إىل البعثة، بعد تلك املتعلقة بـالعنف         اً  ورمبا تكون أكثر الشهادات فزع      -٢٠٢
، هي اإلشارات املستمرة إىل عدد من حاالت العنف املفرط دون اسـتفزاز             مايف مرمرة على  

لرمسي ضد بعض الركاب خـالل عمليـة إهنـاء          ارتكبها ضباط إسرائيليون يرتدون الزي ا     
وكانت هذه األقوال متـسقة     . اإلجراءات داخل صالة مطار بن غوريون الدويل يوم الترحيل        

وكان عدد من اجلنود املسلحني وضباط الشرطة الذين . للشك فيها وواضحة مبا ال يدع جماالً 
ؤالء الـضباط كـانوا     وقال بعض الركاب إن ه    . ميارسون الترهيب موجودين داخل الصالة    

وخضع مجيع الركاب إىل عمليات تفتيش عديدة وكـانوا حتـت           ". حياولون افتعال شجار  "
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واستمر معظم الركاب يف رفضهم التوقيع على       . مراقبة كاملة من اإلسرائيليني يف هذه املرحلة      
ع وثائق الترحيل وعقد بعضهم العزم على إثبات عدم قانونية العملية بإصرارهم على اسـتما             

  .اًمن أعمال العنف املشار إليها كان مربراً وال يبدو أن أي. حمكمة هلم لتأكيد الترحيل
وشاهد عدد من الركاب يف منطقة تفتيش جوازات السفر تعرض راكب كبري السن               -٢٠٣

وعندما اعترض ركاب آخرون، منـهم      . ملعاملة قاسية بعد االعتداء عليه فيما يبدو بالضرب       
ويف هذه املعمعة، . ي تركي، على هذه املعاملة، ضرهبما اجلنود بالعصيرلندي وراكبآراكب  

للضرب حىت سقطوا على األرض وتعرضوا للركـل واللكمـات يف           اً   راكب ٣٠تعرض حنو   
يرلنديني ُيضرب بعنف بـالغ يف رأسـه        آلوشوهد أحد الركاب ا   . هجوم مستمر من اجلنود   

ىل أن املعتدين عليه كانوا مـن ضـباط          وأشار إ  .اًوتعرض للخنق حىت درجة االختناق تقريب     
  .ونقل إىل زنزانة احتجاز. الشرطة
وقال أحد الركاب األتراك الذين اشتركوا يف الشجار إن اجلنود نقلوه بعـد ذلـك               -٢٠٤

مقيد اليدين بأغالل حديدية وجذب من األغالل ونقل إىل غرفة صغرية وتعـرض للـضرب       
. ب آخرون هذا املـشهد مـن اخلـارج        والركل من قبل مخسة جنود آخرين يف حني حج        

  .وتدخلت الشرطة لوقف العنف يف هذه احلالة
كمـا  . من السيدات، وتعرضت إحداهن للضرب بقبضة اليـد       اً  ودفع اجلنود عدد    -٢٠٥

  .تعرضن لبذاءة جنسية
اً  ضـابط  ١٧ويف حادث مستقل، تعرض أحد الركاب إىل هجوم جسدي من قبل              -٢٠٦
. لى ورقة الترحيل، وتعرض للركل يف الرأس والتهديد بالسالح        عندما رفض التوقيع ع   اً  تقريب

وعقد عدد من الركاب العزم على مقاومة الترحيل حىت تسنح هلم فرصة إلثبات بـراءهتم يف                
  .اًواعترب اإلسرائيليون ذلك استفزاز. حمكمة إسرائيلية

ر، دفعـه   وقال إنه عند الوصول إىل املطـا      . وسرد طبيب بالتفصيل كيفية معاملته      -٢٠٧
مث تعرض للسب أثناء مروره من نقطة . الضابط الذي كان يرافقه وحاول عرقلته على السالمل

وصفعه أحد الضباط على مؤخرة رأسه وعندما اعترض أحاطت به جمموعـة مـن              . تفتيش
مث . الضباط الذين يرتدون الزي الرمسي وألقي على األرض وتعرض للكم وركـل مـستمر             

وبذلت حمـاوالت   . لركاب اآلخرين حيث استؤنفت اهلجمات عليه     عن أعني ا  اً  ُسحل بعيد 
مث . ومت تقييده بأغالل حديدية خلف ظهره بشدة جعلته يفقد اإلحساس بيديه         . لكسر أصابعه 

وعندما طلب فك األغالل، قيل له إن هذا هو . ُرفع واألغالل يف يديه وخبط رأسه يف احلائط
وكان الطبيب  ". مفيد لصحته "اب إىل غزة وأن ذلك      الثمن الذي يتعني أن يدفعه حملاولة الذه      

  .يرتدي سترة تبني بوضوح أنه طبيب وقال إن اهلجمات كانت دون أي استفزاز منه
وكانت هناك حاالت أخرى من العنف هنا وهناك ضد فرادى الركـاب الـذين                -٢٠٨

.  ذراعهوقامت الشرطة بلي ذراع أحد الركاب خلف ظهره حىت كسر  . اعتربوا غري متعاونني  
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 جنود وقيدت يديه ونقل بعربة إىل موقـع  ١٠وتعرض راكب آخر للركل والضرب من قبل     
  . دقيقة وهو يرتف من الرأس١٥-١٠آخر يبعد 

وشاب تصرف عدد كبري من ضباط اجليش والشرطة يف املطار أوجه قصور خطرية               -٢٠٩
 معظم احلاالت   وغري مهنية من حيث السلوك العسكري يف حني مل يتدخل كبار الضباط يف            

  .بالتأكيد مبوجب القانون اإلسرائيلياً وكان قدر كبري من السلوك إجرامي. بسرعة
ومت ترحيل معظم الركاب بغض النظر عن جنسياهتم من إسرائيل على منت طـائرة                -٢١٠

غري أن احملتجزين األردنيني ُرحلّوا حبافالت عرب احلدود الربيـة بـني            . وفرهتا حكومة تركيا  
إىل أثينا على منت طائرة عـسكرية يونانيـة    اً  ونقل الركاب اليونانيون جو   .  واألردن إسرائيل

واختار أحد الركاب من ذوي اجلنسية املزدوجة، إحدامها اجلنسية         . أرسلتها حكومة اليونان  
وهدد بعد ذلك باحملاكمة    . اإلسرائيلية، عدم الترحيل من أجل عدم اجملازفة جبنسيته اإلسرائيلية        

  .ق سراحه يف إسرائيل وغادر البلد يف وقت الحق دون عائقولكن أطل
واضطر بعض الركاب إىل االنتظار لساعات عديدة على منت الطائرة حىت االنتـهاء               -٢١١

وقال بعض الركاب إهنم صعدوا على منت الطائرة يف         . من إجراءات ترحيل الركاب اآلخرين    
  .لالصباح ولكن الطائرة مل تغادر إال بعد منتصف اللي

  عالج الركاب املصابني يف املستشفيات اإلسرائيلية  )د(  
 إىل عـدة    مايف مرمـرة  من  اً  مصاباً   راكب ٣١اً  للمصادر اإلسرائيلية، ُنقل جو   اً  وفق  -٢١٢

وأشار مجيع الـشهود إىل وجـود       . مستشفيات يف تل أبيب والقدس وحيفا ومواقع أخرى       
وظلـوا  .  األسّرة أو خارج غـرفهم     ثنني، جبانب الحراس، سواء من الشرطة أو اجليش أو ا       

باملستشفيات ما بني ثالثة ومخسة أيام حيصلون على عالج طيب مث نقلوا بعد ذلك إىل تركيـا                 
  .وُنقل معظمهم بعد ذلك إىل مستشفى أتاتورك للبحوث يف أنقرة الستكمال العالج. بالطائرة
حبصوهلم على رعايـة    وأقر بعض الركاب الذين عوجلوا يف املستشفيات اإلسرائيلية           -٢١٣

جيدة من األخصائيني الطبيني، ولكن بعضهم اآلخر أشار إىل تعرضهم إليذاء لفظي وسخرية             
طـوال إقامتـهم    اً  وقال عدد من الشهود إهنم مل يتمكنوا من النوم جيـد          . من قبل احلراس  

وخضع املرضى لنفس   . باملستشفى نتيجة إزعاجات متعمدة يف بعض احلاالت من قبل احلراس         
ستجواب املتكرر من قبل الشرطة أو اجلنود ومورست ضدهم ضغوط شديدة للتوقيع على             اال

وزار بعض املرضى ممثلـو  . وثائق بالعربية مثلما تعرض إىل ذلك الركاب اآلخرون يف أشدود       
  .سفاراهتم أو ممثلو اللجنة الدولية للصليب األمحر

يات اإلسرائيلية إىل أن أيديهم     وأشار العديد من األشخاص الذين عوجلوا يف املستشف         -٢١٤
كما قيد بعضهم من    . قيدت يف سرائرهم باستعمال أغالل حديدية قياسية طوال فترة إقامتهم         

وكان هؤالء من املصابني بإصابات خطرية وقيدت أيديهم دون ظهور أي مراعـاة             . الكاحل
  .إلصاباهتم
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  التحليل القانوين ملعاملة الركاب يف إسرائيل  -٢  

  يف أو االحتجاز التعسفي أو غري القانوينالتوق  )أ(  
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٩ من املادة    ١حسبما أشري أعاله، حتظر الفقرة        -٢١٥

ومبا أن االعتراض اإلسرائيلي لقافلة السفن      . املدنية والسياسية التوقيف أو االحتجاز التعسفي     
 السبع يف أشدود يعترب للوهلة      كان غري مشروع، فإن احتجاز الركاب وأعضاء طاقم السفن        

لعدم وجود أساس قانوين كي حتتجز السلطات اإلسـرائيلية         اً  نظراً  األوىل غري مشروع أيض   
ووجد الركاب أنفسهم يف إسـرائيل بفعـل غـري          . هؤالء األشخاص وتنقلهم إىل إسرائيل    

ملة هؤالء  ولذلك، كان على السلطات اإلسرائيلية التزام مبعا      . مشروع من قبل دولة إسرائيل    
غري أنه فور وصوهلم إىل إسرائيل، . اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنساناً  األشخاص وفق 

  . حاولت السلطات اإلسرائيلية حجب عدم قانونية االعتراض حتت ستار من القانونية
وعند الوصول إىل أشدود، أجريت حماوالت إلجبار الركاب على التوقيع على بعض            -٢١٦
ورفـض  .  وفهم الركاب ذلك على أنه اعتراف بدخول إسرائيل بشكل غري قـانوين            الوثائق

لنقلهم إىل إسـرائيل    اً  إىل منطق أنه نظر   اً  التوقيع على هذه الوثائق استناد    اً  مجيع الركاب تقريب  
واعترضـوا علـى    . ضد إرادهتم، فال ميكن حتميلهم مسؤولية دخول البلد بشكل غري قانوين          

 جواز إدانتهم الرتكاب فعل غري قانوين وهو دخول إسرائيل بينمـا            يترتب على ذلك من    ما
وتوافق البعثة على هذا االعتراض وتـرى أن        . هم ضحايا لفعل غري قانوين من دولة إسرائيل       

الحتجازهم غـري   اً  استمرار احتجاز الركاب يف أشدود وبئر السبع ويف املطار ميثل استمرار          
  .ائيليون على السفن بعد عملية االعتراضاملشروع الذي شرع فيه اجلنود اإلسر

وأراد بعض الركاب الطعن يف قانونية هذا االحتجاز كوسيلة للفـت االنتبـاه إىل                -٢١٧
وأصروا على حقهم يف املثول أمام      . األفعال غري القانونية اليت نتج عنها وصوهلم على إسرائيل        

ومل حتصل البعثـة  . ملواجهة التهمقاض وقالوا إهنم حصلوا على استدعاء للمثول أمام احملكمة        
على نسخ من أي وثائق للمحكمة تبني أن املواطنني األجانب املشتركني يف القافلة وجهـت               

وإذا صح ذلك، فإن حرماهنم من احلق يف حماكمة عادلـة           . إليهم أي هتم جنائية يف إسرائيل     
  . من العهد الدويل١٤دة حلقوقهم مبوجب املااً أمام حمكمة مستقلة ونزيهة وخمتصة ميثل انتهاك

  املهينة وأالالإنسانية العقوبة القاسية واملعاملة أو التعذيب وغريه من ضروب   )ب(  
ـ              -٢١٨ اً كان يتعني على السلطات اإلسرائيلية معاملة احملتجزين، يف مجيع األوقـات، وفق

 البعثة أنه يف وترى. اللتزامات إسرائيل الدولية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان ومحايتهم من األذى     
حني أشري إىل أن مرحلة االحتجاز سارت يف إطار املشروعية القانونية، فقد كانـت هنـاك               

  .أعمال عدائية مستمرة ضد الركاب مما مسح باإليذاء
واشتملت شهادة الركاب على عدد من االدعاءات املوثوقة بشأن العنف اجلـسدي              -٢١٩

باط الشرطة اإلسرائيليون يف مركـز إهنـاء        واإليذاء الذي ارتكبه ضباط وجنود اجليش وض      
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ويف بعض احلاالت، بدا هذا العنف بال مربر؛        . اإلجراءات يف أشدود ويف السجن ويف املطار      
ويف حاالت أخرى بدا أنه يهدف بالتحديد إىل إجبار الركاب على االمتثال إلجراءات معينة              

. شخاص على عدم االمتثـال    أو معاقبة األ  ) التوقيع على النماذج واحلصول على البصمات     (
وترى البعثة أن أفعال التعذيب اليت ارتكبها املسؤولون اإلسرائيليون ضد الركاب خالل فترة             

 مـن   ١٠ و ٧ من اتفاقية مناهضة التعذيب واملـادتني        ١احتجازهم يف إسرائيل تنتهك املادة      
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 أخرى من سلوك اجلنود اإلسرائيليني اليت اسـتهدفت إهانـة           وكانت هناك حاالت    -٢٢٠
 إنسانية أو مهينة    معاملة أو عقوبة قاسية أو ال       فإهنا متثل  اً،األشخاص واليت، إن مل تكن تعذيب     

ـ      .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١٦مبوجب بنود املادة     اً ومل تتم عمليات التفتيش الذايت دائم
 هتدف إىل محاية كرامة الفرد اخلاضع للتفتيش ويـشري تكـرار            لإلجراءات املقبولة اليت  اً  وفق

حاالت التفتيش إىل أهنا اتبعت إلهانة الركاب واحلط من شأهنم وليس تلبيـة االحتياجـات               
وتود البعثة أن تلفت االنتباه بصفة خاصة إىل أن املعاملة اليت تعرض هلا عـدد مـن                 . األمنية

ت يف مركز إهناء اإلجراءات مل تكن على مـستوى          السيدات من قبل الضابطات اإلسرائيليا    
  .السلوك املقبول

  عرض احملتجزين  )ج(  
يف حني ال ميكن تصنيف الركاب وأعضاء الطاقم الذين وصلوا إىل أشدود بوصفهم               -٢٢١

أسرى حرب، كان املشهد على رصيف امليناء الذي وصفه األشخاص الذين أجريت معهـم              
ُيعرض فيه أسرى احلرب املقبوض علـيهم       " انتصار"يق  مقابالت شخصية حيمل عالمات حتق    

ويتعني محاية أسرى احلرب من هذا املـشهد املهـني مبوجـب            . أمام حشود تلوح باألعالم   
وحيق لركـاب   ". السب والفضول العام  " من اتفاقية جنيف الثالثة اليت حتميهم من         ١٣ املادة

حتـت  اً  احلماية، اليت تندرج أيض   قافلة السفن، بوصفهم مدنيني، نفس املستوى األساسي من         
كما ميكن اعتبـار    . أحكام القانون العريف العام اليت حتمي املدنيني من التهجم على كرامتهم          

الفتراض الـرباءة  اً فشل السلطات اإلسرائيلية يف توفري هذه احلماية، ضمن مجلة أمور، انتهاك        
ته بالعرض العام للمـشتبه يف       من العهد الدويل وميكن مقارن     ١٤ من املادة    ٢مبوجب الفقرة   

وبغض النظر عما إذا كان أي راكب على منت قافلة السفن يـشتبه             . ارتكاهبم جرائم جنائية  
  .جنائية، فإنه كان ينبغي محاية مجيع الركاب من الفضول العام يف ارتكابه أفعاالً

  حق الفرد يف األمان على شخصه واحترام الكرامة اإلنسانية  )د(  
أو ضـباط   / العنف اجلسدي اخلطرية اليت ارتكبها اجليش اإلسـرائيلي و         إن أحداث   -٢٢٢

الشرطة ضد الركاب يف مطار بن غوريون الدويل متثل بوضوح انتهاكات خطرية للحمايـة              
اليت كان ينبغي توفريها للمحتجزين مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين    

لدويل على حق كل فرد يف األمان على شخصه وتـضمن   من العهد ا  ٩وتنص املادة   . الدويل
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يعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتترم الكرامـة األصـيلة يف             " أن   ١٠املادة  
وبقدر ما كانت عليه املعاملة املرتكبة يف املطار من قبل اجلنود والشرطة،            ". الشخص اإلنساين 

 ويبـدو مـن     .اًتعذيباً   السلوك ميكن اعتباره أيض    ويف بعض األحيان مبوافقة قادهتم، فإن هذا      
الواضح للبعثة أن األفعال املرتكبة يف املطار، وقت أن كان مجيع الركاب حتـت الـسيطرة                

  .قبل الرحيل مباشرة" توبيخهم"الكاملة للسلطات، متثل حماولة بعض جمموعات الضباط 
جلسدي وسوء املعاملـة خـالل      كما تعترب األفعال األخرى املبلغ عنها عن اإليذاء ا          -٢٢٣

  .مرحلة االحتجاز والترحيل بشكل مماثل انتهاكات حلق الفرد يف األمان
 بعـض االلتزامـات     مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني       وحتدد    -٢٢٤

تباعها حينمـا كـانوا     ااألساسية اليت كان ينبغي على ضباط اجليش والشرطة اإلسرائيليني          
 على حقوق   واحملافظةالكرامة اإلنسانية   وهي تشمل احترام ومحاية     . ؤولية الركاب يتولون مس 

وعدم استعمال القـوة إال عنـد الـضرورة         ) ٢املادة   (دهايوطتاإلنسان لكل األشخاص و   
 بأي عمل مـن أعمـال       وعدم القيام ) ٣املادة   ( احلدود الالزمة ألداء واجبهم    ويفالقصوى  

 التحريضاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو          التعذيب أو غريه من ضروب املع     
ومل يقم بعض اجلنود اإلسرائيليون هبذه الواجبـات خـالل عمليـة            .  عنه التغاضيعليه أو   

  .االحتجاز والترحيل

  احلقوق األخرى أثناء االحتجاز   )ه(  
 قافلة السفن داخـل     بغض النظر على االدعاء املزعوم بقانونية احتجاز املشاركني يف          -٢٢٥

إسرائيل، كان على دولة إسرائيل أن تلتزم بتوفري بعض احلقوق األساسية للمحتجزين أثنـاء              
ويف بعض احلاالت، تشري األحداث حسبما عرضت على البعثـة إىل أن هـذه              . احتجازهم

  .احلقوق مل حتترم
ن حريتهم معاملة    من العهد الدويل على أن يعامل مجيع احملرومني م         ١٠وتنص املادة     -٢٢٦

ويستكمل هذا احلكم جبملة أمور منها      . إنسانية حتترم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين      
املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شـكل مـن أشـكال              جمموعة  

 مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني         و) ١٩٨٨ (االحتجاز أو السجن  
ويف حني وضع نظام يف أشدود إلهناء إجراءات الركاب القـادمني، فـإن مـن               ). ١٩٧٩(

من العداء جتاه الركاب الذين يتولون رعايتهم ممـا شـجع           اً  الواضح أن الضباط أظهروا نوع    
  . السلوك الذي ينتهك املعايري األساسية ملعاملة احملتجزين من املدنيني

يـع الركـاب القـادمني العمليـات        وكانت هناك مشاكل يف ضمان أن يفهم مج         -٢٢٧
وعلـى الـرغم مـن أن       . واإلجراءات القانونية اليت خيضعون إليها نتيجة الصعوبات اللغوية       

السلطات اإلسرائيلية بذلت حماوالت جادة لتوفري الوثائق بلغات غري العربية وكان هناك عدد             
أن اً  ، فإن من الواضح أيض    نكليزية والعربية والتركية  إلمن الضباط املوجودين الذين يتحدثون ا     
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 من العهد الدويل    ٩ من املادة    ٢وتتطلب الفقرة   . العديد من الركاب مل يفهموا ما حيدث هلم       
 من جمموعة   ١٤وينص املبدأ   . واالحتجازإبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف         

ا الـسلطات  املبادئ على أن أي شخص ال يفهم أو يتحدث بشكل مالئم اللغة اليت تستعمله  
املسؤولة عن التوقيف أو االحتجاز أو السجن حيق له احلصول بسرعة وباللغة اليت يفهمهـا               
على بعض املعلومات احملددة املتعلقة بتوقيفه واحتجازه واحلصول على مساعدة مترجم، جمانية           

عديد من  وترى البعثة أن ال   . إذا تطلب األمر فيما يتصل باإلجراءات القانونية الالحقة لتوقيفه        
  .احملتجزين مل حيصلوا على هذه احلقوق

وباإلضافة إىل ذلك، هناك أدلة تشري إىل أن الضباط اإلسـرائيليني أبلغـوا بعـض                 -٢٢٨
مبعلومات خاطئة عن وضعهم القانوين، وخاصة فيما يتعلق بأوراق الترحيل          اً  احملتجزين حتديد 

أحد األشخاص إنه أبلغ بأن رفـضه       ويف مثال صارخ، يقول     . اليت طُلب إليهم التوقيع عليها    
 وهو تأكيد مل يأخذه احملتجز علـى  -التوقيع على منوذج الترحيل سيؤدي إىل عقوبة اإلعدام        

استغالل حالة الشخص احملتجز أو املسجون " من جمموعة املبادئ ٢١وحيظر املبدأ . حممل اجلد
مي نفسه بأية طريقة أخرى أو      غري الئق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على جتر           استغالالً

  ".الشهادة ضد أي شخص آخر
أو /وطلب العديد من احملتجزين بالتحديد، يف مناسبات عديدة، االتصال مبحـام و             -٢٢٩

وعلى الرغم من أن بعضهم     . اخلدمات القنصلية لسفاراهتم أو ممثليهم الدبلوماسيني يف إسرائيل       
دة القانونية ومن موظفي القنـصليات، إال أن      تلقى بالفعل زيارات من حمامني يقدمون املساع      

حيـق للـشخص   " من جمموعة املبادئ على أنه     ١٧وينص املبدأ   . غريهم مل حيصل على ذلك    
وتقوم السلطة املختصة بإبالغه حبقه هذا فـور إلقـاء          . احملتجز أن حيصل على مساعدة حمام     

) ٢(١٦ إىل ذلك، ينص املبدأ      وباإلضافة." القبض عليه وتوفر له التسهيالت املعقولة ملمارسته      
  :على أنه

ـ         ـ  اً،إذا كان الشخص احملتجز أجنبي حبقـه يف أن   اً  تعريفه فـور  اً   يتم أيض
يتصل بالوسائل املالئمة بأحد املراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولـة الـيت             

ـ              ن للقـانو اً  يكون من رعاياها أو اليت حيق هلا بوجه آخر تلقى هذا االتصال طبقـ
أو كان على أي وجه آخر  اً  الدويل، أو مبمثل املنظمة الدولية املختصة، إذا كان الجئ        

  .حبماية منظمة حكومية دولية مشموالً
ومل يـسمح ملعظـم     . وجيب إجراء أي اتصال مبوجب هذا احلكم أو السماح به دون تأخري           
  .هم وطلبهم االتصال بهاحملتجزين الذين أجيز هلم االتصال مبحام إال بعد عدة أيام من احتجاز

حيق للشخص احملتجز أو املسجون أن يتصل مبحاميه وأن         " على أنه    ١٨وينص املبدأ     -٢٣٠
 ." الوقت الكايف والتسهيالت الكافيـة للتـشاور مـع حماميـه           لهيتاح  ] وأن[عه  يتشاور م 

 مـن  يستطع احملامون اإلسرائيليون الذين يقدمون املساعدة القانونية ممن اتـصلوا بعـدد    ومل
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احملتجزين سوى قضاء ما ال يزيد عن دقائق معدودة مع كل حمتجز يف الوقت الذي خصصته                
  .السلطات للزيارة

واشتكى مجيع احملتجزين من أنه مل توفر هلم وسائل لالتصال بأسرهم اليت كانت قلقة   -٢٣١
 وتفتقر إىل ويف حالة شاذة. ومنشغلة بعد مساعها التقارير اإلخبارية حول احتجاز قافلة السفن

وعلى الرغم مـن  . احلساسية، مل تستطع زوجة أحد املتوفني االتصال بأسرهتا إلبالغها بوفاته    
أن اهلواتف أتيحت لبعض احملتجزين يف السجن، فلم يستطيعوا استعماهلا إلجراء العديد مـن              

 .اً بلـد  ٤٠املكاملات الدولية املطلوبة هلذا العدد الكبري من احملتجزين القادمني من أكثر مـن              
يكون للشخص احملتجز أو املسجون، بعد      "من جمموعة املبادئ على أن      ) ١(١٦وينص املبدأ   

إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز أو من سجن إىل آخر،                 
ـ     اً   أن ختطر أفراد   ،احلق يف أن خيطر، أو يطلب من السلطة املختصة         اً من أسـرته أو أشخاص

 آخرين خيتارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وباملكان الـذي هـو                مناسبني
  .وال ينبغي أن حيدث أي تأخري يف تنفيذ هذا الشرط". حمتجز فيه

  عالج املصابني أثناء االحتجاز  )و(  
 ٢٤للمبدأ  اً   وفق اً، فحص طيب ملعظم الركاب على الرغم من أنه كان سطحي          يأجر  -٢٣٢

تتاح لكل شخص حمتجز أو مسجون فرصة إجـراء  "اعد، اليت تنص على أن    من جمموعة القو  
  ".فحص طيب مناسب يف أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان االحتجاز أو السجن

ويف بعض احلاالت، مل حيصل الركاب املصابون، مبن فيهم الذين أصـيبوا نتيجـة                -٢٣٣
 من مدونـة    ٦وتنص املادة   .  فورية اعتداءات ارتكبها الضباط اإلسرائيليون، على رعاية طبية      

يسهر املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني على احلماية التامة لـصحة          "قواعد السلوك على أن     
األشخاص احملتجزين يف عهدهتم، وعليهم، بوجه خاص، اختاذ التدابري الفورية لتوفري العنايـة             

  ".الطبية هلم كلما لزم ذلك

   من قبل السلطات اإلسرائيليةمصادرة وإعادة املمتلكات  - دال  

  وصف الوقائع والنتائج  -١  
  .إن البعثة مقتنعة بالوقائع التالية  -٢٣٤

  ممتلكات الركاب اليت صادرهتا السلطات اإلسرائيلية  )أ(  
تلقت البعثة إفادات من الركاب الذين كانوا على منت السفن الست يف القافلة بشأن                -٢٣٥

موال نقدية وجمموعة كبرية من املمتلكات الشخصية، مبا يف         مصادرة السلطات اإلسرائيلية أل   
ذلك جوازات السفر وبطاقات اهلوية ورخص القيادة واهلواتف احملمولة وأجهز احلاسـوب             

 وكامريات تصوير وفيديو وبطاقات MP3املتنقلة واملعدات السمعية مثل أجهزة تشغيل ملفات 
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علـى  اً  كات يف عدد من املراحل، أساس     وأخذت هذه املمتل  . ئتمان ووثائق وكتب ومالبس   ا
خالل عمليات التفتيش الذايت واألشياء املتروكة يف أجزاء أخرى من السفن اليت            (منت السفن   

. أو خالل عملية إهناء اإلجراءات يف مرفق االحتجاز بأشـدود         ) مل يسمح للركاب بأخذها   
كترونيـة  ات اإلل  من املعـد   وتعتقد البعثة أنه ال يزال حبوزة السلطات اإلسرائيلية عدة مئات         

وكان العديد من الركاب حيملون مبالغ كبرية من التربعات النقدية لتوزيعهـا   . املرتفعة الثمن 
واتبـع اإلسـرائيليون    . يف غزة، تصل يف بعض احلاالت إىل عشرات اآلالف من الدوالرات          

ـ    : ممارسة غري متسقة فيما يتعلق باألموال النقدية       اظ بـاألموال   مسح لبعض الركاب باالحتف
النقدية طوال فترة احتجازهم، وصودرت األموال النقدية من البعض اآلخر وأعيدت إلـيهم             

  .بعد ذلك وأخذت األموال النقدية من ركاب آخرين ومل ترد إليهم
وباإلضافة إىل ذلك، يف حني أعيدت معظم جوازات السفر إىل الركاب قبل رحيلهم     -٢٣٦

ك، فإن بعض الركاب مل يستلموا حىت اآلن جـوازات          من إسرائيل وأعيدت أخرى بعد ذل     
  .سفرهم وذلك بعد ما يقرب من أربعة أشهر من احلادث

لتسجيل األشـياء   اً  سليماً  ومن الواضح للبعثة أن السلطات اإلسرائيلية مل تضع نظام          -٢٣٧
لف وعلى منت خمت  . املصادرة وحتديد املتعلقات الشخصية هبدف إعادهتا إىل أصحاهبا الشرعيني        

السفن، أجرت القوات اإلسرائيلية عمليات تفتيش مكثفة ألمتعة الركاب مما أدى إىل تـرك              
ووصف أحد الركاب الذين تعرضوا     . املتعلقات الشخصية مبعثرة يف الكبائن بشكل فوضوي      

للعزل والضرب إىل جتربته باجللوس مقيد اليدين على كومة كبرية من أجهـزة احلاسـوب               
هواتف متنقلة وهي تعاود االتصال بالشبكة   " أحلان"لكترونية واستمع إىل    املتنقلة واألجهزة اإل  

  .عند اقتراب السفينة من أشدود
وأعيدت بعض األشياء إىل السلطات التركية واستطاع الركاب أخذ بعض األشـياء     -٢٣٨

وعندما أعيدت بعد ذلك    . اليت كانت داخل أمتعتهم من مكتب الطب الشرعي يف اسطنبول         
يت احتجزهتا إسرائيل، ُخزنت بعض األمتعة واألشياء األخرى اليت كانـت ال تـزال   السفن ال 

على منت السفن يف أحد خمازن مؤسسة حقوق اإلنسان واحلريات واإلغاثـة اإلنـسانية يف               
غري أن الركاب الذين ذهبوا إىل املخزن مل يستطيعوا احلصول إال علـى بعـض               . اسطنبول

أُبلغت البعثة بأن بعض األشياء اململوكة لعدد مـن الركـاب           و. املالبس أو احلقائب الفارغة   
بالربيد عن طريق القنصلية الربيطانية يف إسرائيل ولكن هـذه          اً  الربيطانيني أعيدت إليهم أيض   

  .األشياء تعرضت للتلف أو مل تكن أشياءهم أصالً
لية لألشـياء    إىل علم البعثة عدة ادعاءات تتعلق بسوء استعمال القوات اإلسرائي          ومنا  -٢٣٩

 ٢٠ويف . ئتمان وهواتـف حممولـة  ااملصادرة، مبا يف ذلك أجهزة حاسوب متنقلة وبطاقات     
أربعة " ما ال يقل عن   "، أشري يف وسائط اإلعالم اإلسرائيلية إىل احتجاز         ٢٠١٠أغسطس  /آب

جنود إسرائيليني لالشتباه يف أهنم سرقوا وباعوا أجهزة حاسوب متنقلة مملوكة للركاب الذين             
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 وباإلضافة إىل ذلك، أشار أربعة ركاب على األقـل إىل أن          .)٨٤(انوا على منت قافلة السفن    ك
ئتمان أو اهلواتف احملمولة اسـتعملت يف وقـت   المتعلقاهتم الشخصية، مبا يف ذلك بطاقات ا     

 سـفندوين وهناك إفادة من أحد الشهود، وهو صحفي، كان على مـنت  . الحق يف إسرائيل  
يف اً  ان اخلاصة به استعملت لشراء أشياء يف إسرائيل، حينما كان حمتجز          ئتمالوزعم أن بطاقة ا   

 وهناك حالة أخرى حمددة أنفق فيهـا مـا يزيـد         .)٨٥(سجن بئر السبع وبعد إطالق سراحه     
  .)٨٦(ئتمان املصادرة يف إسرائيلال دوالر بإحدى بطاقات ا١ ٠٠٠ عن

ومل تعدها هي كمية كبرية مـن  ومن بني األشياء اليت صادرهتا السلطات اإلسرائيلية     -٢٤٠
أفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية اليت سجلها الركاب على وسائط إلكترونية وغريها مـن             

ويشتمل ذلك على . الوسائط، مبن فيهم العديد من الصحفيني احملترفني، على منت قافلة السفن    
 مـايف مرمـرة    واعتراض   عدد كبري من املواد الفوتوغرافية والفيديو عن االعتداء اإلسرائيلي        

من اً  وأفرجت السلطات اإلسرائيلية يف وقت الحق عن كمية حمدودة جد         . والسفن األخرى 
، ولكن ظلت أغلبيتـها حتـت       )٨٧(هذه املواد الطالع عامة اجلمهور عليها يف شكل ُمعدل        

  .السيطرة اخلاصة للسلطات اإلسرائيلية
من قبل السلطات اإلسرائيلية لطمس أو      والبعثة مقتنعة بأن ذلك ميثل حماولة متعمدة          -٢٤١

مايو اليت وقعت على مـنت      / أيار ٣١تدمري األدلة واملعلومات األخرى ذات الصلة بأحداث        
  . والسفن األخرى يف القافلةمايف مرمرة

وقدم يف وقت الحق العديد من الصحفيني الذين كانوا على مـنت سـفن القافلـة          -٢٤٢
ق مبصادرة بياناهتم ومعـداهتم وعـدم حـصوهلم علـى     بصفتهم املهنية شكاوى خمتلفة تتعل  

اً  صـحفي  ٦٠ومن األمثلة على ذلك هو خطاب باسم        . مدفوعات عن األضرار أو تعويضهم    
وعلمت البعثة أنه جيـري إعـداد       . أرسل ملطالبة املفوضية األوروبية باختاذ إجراءات     اً  تقريب

الشخـصية أو صـودرت     مطالبات رمسية باسم عدد من الركاب الذين أخذت ممتلكـاهتم           
وتشري تقديرات البعثة إىل أن قيمة هذه املمتلكـات         .  والسفن األخرى  مايف مرمرة منت   على

  .ليست هينة

__________ 

-www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/idf-soldiers-suspected-of-theft-from-gaza-flotillaانظر  )٨٤(

ship-1.308862.  
-www.haaretz.com/print-edition/news/italian-flotilla-journalist-my-credit-card-was-used-afterانظر  )٨٥(

idf-confiscated-it-1.295493.  
  .www.guardian.co.uk/world/2010/jun/18/gaza-convoy-activists-debit-card-fraudانظر  )٨٦(
اجلنود اإلسرائيليون علـى    هبط   راكب على السطح العلوي عندما       لقطة مصورة التقطها  على سبيل املثال،     )٨٧(

  .www.youtube.com/watch?v=S6Xm8Irz-so: لسطحا
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  سفن القافلة اليت صادرهتا السلطات اإلسرائيلية  )ب(  
وعلـى  . احتجزت السلطات اإلسرائيلية سفن القافلة الست ملدة طويلة من الـزمن            -٢٤٣

 إىل ميناء إسـكندرونة التركـي إال       ١غازي   و ديفين واي  و ايف مرمرة مسبيل املثال، مل تنقل     
  . أغسطس، أي بعد أكثر من شهرين من الوصول إىل ميناء أشدود يف إسرائيل/ آب٧ يف

وأكـد  .  يف حالة ال تسمح بإصالحها عند عودهتا إىل تركيـا          مايف مرمرة وكانت    -٢٤٤
اليت تلفت كانت تعمل بصورة سـليمة       قبطان السفينة وأعضاء الطاقم اآلخرون أن األجهزة        

وأكدت حتقيقات  . مايو/ أيار ٣١عندما سيطرت السلطات اإلسرائيلية على السفينة يف        اً  متام
البعثة نفسها أن املعدات دمرت أو احلق هبا ضرر بالغ، مبا يف ذلك النظام التلقائي لتحديـد                 

ة اليدوية العالية التـردد،     املوقع، وجهاز فلتر، وجهازين من أجهزة تكبري الصوت الالسلكي        
ومعدات مراقبة وغريها من املعدات، وجهاز السلكي يعمل بتردد عال، وجهـاز التوقيـت              
الذي يراقب اإلشارات الرقمية بالتردد العايل، وجهاز السلكي متوسط التردد وعايل التردد،            

شاشـة  ومعدات مراقبة اإلشارات الرقمية، وشاشة لوحة التحكم، وشاشة عرض السرعة، و          
جيم، وشاشة بديلة لرادار الرسم البياين ماركة ريثيون، وجهـازان مـن             - لنظام إمنارسات 

ونزعت بعض األشياء   . ، ولوحة للتحكم يف إنذار احلريق     النظام العاملي لتحديد املواقع   أجهزة  
األخرى، مبا يف ذلك اهلاتف الساتلي وحاسوب تسجيل املسح اخلاص بالسفينة وقطع غياره             

ويف غرفة احملـرك، مت     . السفينة ومجيع السجالت مبا يف ذلك ملف شهادة السفينة        وصحيفة  
. تدمري مولّد طاقة غرفة املراقبة ولوحة التحكم الرئيسية وتعرضت لوحة العـدادات للتلـف             

وكانت هناك مياه خملوطة بالزيت ومضخات قابلة للعمل حتت املاء يف صندوق املياه اجملوف              
عن وجود تسربات من      طع غيار مولّد الديزل مبللة مبياه البحر فضالً       اخلاص باحملرك وكانت ق   

  .وباإلضافة إىل ذلك، ُعبث بنظم التحكم يف احملرك ومراقبته. الزيت

  التحليل القانوين واحلرمان من امللكية واحلق يف حرية التعبري  -٢  
ئيلية ملـصادرة   تشعر البعثة بالقلق من أن اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات اإلسـرا            -٢٤٥

املمتلكات اخلاصة لعدة مئات من األشخاص على منت خمتلف سفن القافلة واالستيالء عليها             
  .حلقوق امللكية وحرية التعبرياً ويف بعض األحيان تدمريها، متثل انتهاك

لكل شخص احلق يف    " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ١٧وتنص املادة     -٢٤٦
وبقدر ما يعترب   ". وال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً      .  باالشتراك مع غريه   التملك مبفرده أو  

. من القانون الدويل العريف، فال جيوز ألي دولة أن حترم أحد من ملكه            اً  اإلعالن العاملي جزء  
وترى البعثة أن السلطات اإلسرائيلية، بتجاهلها حلقوق عدة مئات من الركاب املوجـودين             

  .ن يف ممتلكاهتم، مل تف بالتزامات الدولة فيما يتعلق حبقوق امللكيةعلى منت قافلة السف
 من اتفاقية جنيف الرابعة على      ٩٧وفيما يتعلق بالقانون اإلنساين الدويل، تنص املادة          -٢٤٧
. يرخص للمعتقلني باالحتفاظ باألشياء واملتعلقات اخلاصـة باالسـتعمال الشخـصي          : "أنه
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... لإلجراء املعمول به اً يف حوزهتم إال وفقيت واملقتنيات ال... جيوز سحب املبالغ النقدية  وال
املقتنيات ترد للمعتقلني لدى اإلفراج عنهم أو إعادهتم إىل الوطن األرصدة النقدية وكذلك             و

املبالغ النقدية اليت حتتفظ هبا باستثناء األشياء أو ... اليت سحبت منهم أثناء االعتقال،   األخرى  
ويف حالة حجز أشياء خاصة بأحد املعتقلني، يعطى        . كم تشريعها الساري  سلطة االحتجاز حب  

أو مستندات إثبات اهلوية   األسرية  ال جيوز سحب املستندات      و . بذلك يليفصللمالك إيصال ت  
  . "اليت حيملها املعتقلون إال مقابل إيصال

ابقة أنه، بقـدر    وباإلضافة إىل ذلك، أقرت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الس          -٢٤٨
ال ميكن تربير تدمري املمتلكات أو االستيالء عليها على أساس الضرورة العسكرية، فإنـه               ما

ومن الواضح أنه مل تكن هناك ضرورة عسكرية لتربير مصادرة          . )٨٨(غري مشروع   يكون فعالً 
لـم   إىل ع  وباإلضافة إىل ذلك، منـا    . ء عليها ممتلكات ركاب سفن القافلة ومواصلة االستيال     

البعثة أن هناك اتصاالت بني حكومة إسرائيل ومكتب حماماة يف اململكة املتحدة، تعترف فيه              
احلكومة باالحتفاظ مبمتلكات الركاب، ولكنها ال تشري إىل الضرورة العـسكرية كـسبب             

  .لذلك، ولكنها تشري فقط إىل أن األشياء ضرورية للتحقيقات اجلارية يف إسرائيل
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         ١٩من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٢٤٩

ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب ؛ لكل إنسان حق يف حرية التعبري"على أن  
واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سـواء علـى شـكل               املعلومات

ويف حني ميكن أن خيضع     ."  وسيلة أخرى خيتارها   قالب فين أو بأية    مكتوب أو مطبوع أو يف    
، فال توجد قيود ١٩ من املادة ٣هذا احلق لبعض القيود، حسبما هو منصوص عليه يف الفقرة    

يف هذه احلالة جتيز للسلطات اإلسرائيلية تقييد حق الصحفيني والركاب اآلخرين يف حريـة              
والصحفيون بالذات هلم احلق    . لسفناستعمال وتقاسم املعلومات اليت مجعت على منت قافلة ا        

وترى البعثة أن اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات اإلسرائيلية متثل         . يف استعمال أدوات عملهم   
للحق يف حرية التعبري للصحفيني والركاب اآلخرين املوجودين على منت قافلة        اً  مستمراً  انتهاك
  .السفن

  واطنني اإلسرائيلينيعواقب املشاركة يف قافلة السفن على امل  - هاء  

  وصف الوقائع والنتائج    
  .إن البعثة مقتنعة بالوقائع التالية  -٢٥٠

__________ 

   ،املدعي العام ضد داريو كورديتش ومـاريو سـريكيز        احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،      حكم   )٨٨(
IT-95-14/2-T.  
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  احتجاز املواطنني اإلسرائيليني وحماكمتهم جنائياً  )أ(  
فُصل الركاب الذين حيملون اجلنسية اإلسرائيلية عن الركاب اآلخرين عند الوصول             -٢٥١

 سُيحتجزون وستوجه إليهم هتم مبوجب القـانون        وبعد استجواهبم، أُبلغوا بأهنم   . إىل أشدود 
اإلسرائيلي، مبا يف ذلك حماولة قتل جندي واالستيالء على أسلحة وإطالق النار من مسدس               

وعلى الرغم من نقلهم إىل سـجن  . جندي وتنظيم أعمال عنف والوجود يف منطقة عسكرية   
ا يف ذلك احلرمان من النوم      خمتلف، إال أن جتارهبم كانت مماثلة لتجارب الركاب اآلخرين، مب         

  .واملنع من االتصال مبحام
، أعادت حمكمة عسقالن حـبس أربعـة إسـرائيليني    ٢٠١٠يونيه / حزيران١ويف    -٢٥٢

حممد زيدان، رئيس جلنة املتابعة العليا ملواطين إسرائيل العرب؛ والـشيخ           : فلسطينيني احتياطياً 
؛ والشيخ محاد أبو دعابس،     )الفرع الشمايل (رائد صاحل، رئيس احلركة اإلسالمية يف إسرائيل        

. ؛ ولبىن مصاروة من حركة غزة احلـرة       )الفرع اجلنويب (رئيس احلركة اإلسالمية يف إسرائيل      
لـبعض  اً  ، قررت نفس احملكمة إطالق سراح هذه اجملموعة وفق        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣ويف  

 وحظـر مغـادرة البلـد       يونيه،/ حزيران ٨الشروط، مبا يف ذلك فرض اإلقامة اجلربية حىت         
  . شيكل من قبل طرف ثالث١٥٠ ٠٠٠وكفالة قدرها اً  يوم٤٥ ملدة

ومل ُيستدع األشخاص األربعة منذ ذلك احلني ولكن ال تزال القضية مفتوحـة ومل                -٢٥٣
  .ُتسقط التهم

  االنتقام من أحد األعضاء املنتخبني يف الكنيست  )ب(  
 وهي حنني الزغيب، من ركاب مـايف        كانت إحدى عضوات الكنيست اإلسرائيلي،      -٢٥٤
  .ومل ُتحتجز السيدة الزغيب، ولكنها خضعت الستجواب مكثف. مرمرة
 على أن يـسحب مـن       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٧ تصويت يف الكنيست يف      يوأجر  -٢٥٥

السيدة الزغيب، نتيجة مشاركتها يف قافلة السفن، ثالثة امتيازات برملانية من االمتيازات الـيت              
االمتيازات اليت تتمتع هبا أثناء الـسفر إىل اخلـارج؛          : بوصفها عضوة يف الكنيست   تتمتع هبا   

يف حالة  اً  وجواز سفرها الدبلوماسي؛ وعدم سداد أي أتعاب قانونية تنتج عن حماكمتها جنائي           
وعقد الكنيست عدة جلسات بشأن مسألة مـشاركتها يف قافلـة           . رفع حصانتها الربملانية  

كمـا  . الحظات عنصرية وعرقية ووجهت إليها هتديدات جسدية      السفن، وأبديت خالهلا م   
ونوقـشت تـدابري مثـل إلغـاء عـضويتها          اً  طالب بعض أعضاء الربملان مبالحقتها جنائي     

من املدعي العام بإسقاط اً واهتم وزير الداخلية السيدة الزغيب باخليانة وطلب إذن     . الكنيست يف
ومنذ مشاركتها . اءات جنائية ضد السيدة الزغيب   وحىت اليوم، مل ُيشرع يف إجر     . اجلنسية عنها 

  .يف قافلة سفن غزة، تلقت السيدة الزغيب العديد من التهديدات بالقتل
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 ١٣٠يف دورهتـا    اً  سرياً  واعتمدت جلنة احتاد الربملانيني املعنية حبقوق اإلنسان قرار         -٢٥٦
ملمارسة حريتها يف التعـبري      يفيد بأن معاقبة السيدة الزغيب       ،)٨٩(٢٠١٠يوليه  /املنعقدة يف متوز  

  .عن طريق التعبري عن موقفها السياسي غري مقبول ويطالب الكنيست بإعادة النظر يف قراره
ومتتنع البعثة عن تقدمي أي تعليق على أي إجراءات قانونية حملية ميكن أن تكون قيد                 -٢٥٧
ليني ميكن أن تؤدي إىل     غري أن البعثة تالحظ أن هذه اإلجراءات ضد املواطنني اإلسرائي         . النظر

بعض االنتهاكات اللتزامات إسرائيل الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك حريـة               
  .التعبري وحقوق املشاركة السياسية واحلق يف حماكمة عادلة

  املساءلة وسبل االنتصاف الفعالة  - رابعاً  
 االنتهاكات مـن الناحيـة      تالحظ البعثة أن الوقائع اليت اقتنعت هبا تثري جمموعة من           -٢٥٨

ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، حيق لضحايا مثـل           اً  ووفق. القانونية
عـن احلـق يف       هذه االنتهاكات سبل تظلم فعالة تشتمل على سبل انتصاف قضائية فضالً          

 رعايـة   توفرياً  ويف حاالت التعذيب، ينبغي أيض    . تعويضات تتناسب مع خطورة االنتهاكات    
 من العهد على حـق حمـدد يف         ٩ من املادة    ٥ تنص الفقرة    اً،وأخري. طبية ونفسية للضحايا  
وبقدر مبا يتعلق األمر باالنتهاكات اخلطرية التفاقية جنيف الرابعـة،          . احلصول على التعويض  

  .ميكن أن يؤدي ذلك إىل مسؤولية جنائية فردية
ومن املأمول  . املشار إليها يف الفقرة السابقة    وفيما مضى، مل تف إسرائيل بالتزاماهتا         -٢٥٩

أن تضطلع السلطات اإلسرائيلية واجلهات املعنية هذه املرة بتحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة            
النتهاكات القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل حلقـوق              

  .اإلنسان، بغية مثول اجلناة أمام العدالة

  االستنتاجات  - ساًخام 
ينبغي النظر إىل اهلجوم على قافلة السفن يف سياق املشاكل اجلارية بني حكومـة                -٢٦٠

وواجهت البعثة، لدى القيام مبهمتها،     . إسرائيل والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيين    
مل يكن ومن احملتمل أن تتكرر كوارث مماثلة ما . من اجلانبني بصحة موقفيهمااً عميقاً اقتناع

وجيب تذكّر أن القوة واجلربوت يرتفـع قـدرمها        . هناك حتول جذري يف املفاهيم القائمة     
وجيب اكتساب السالم واالحترام، ولـيس      . حينما يستندان إىل روح العدالة واإلنصاف     

  .اًدائماً ومل يعرف أن أي نصر غري شريف قد حقق سالم. احلصول عليهما بضرب اخلصم

__________ 

  . إسرائيل- حنني الزغيب - IL/04القضية رقم  )٨٩(
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 ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ىل استنتاج مؤكد حبدوث أزمة إنسانية يف        وتوصلت البعثة إ    -٢٦١
وال جييز الكم الكبري من األدلة الواردة من مصادر موثوقـة التوصـل إىل رأي               . يف غزة 
ومن النتائج املترتبة على    . ميكن دعم أي إنكار لذلك على أي أساس منطقي         وال. خمالف

ـ      ذلك هو أنه هلذا السبب وحده يعترب احلصار غري            .اًمشروع وال ميكن مـساندته قانوني
  .بغض النظر عن األسس اليت يستند إليها لتربير قانونية احلصاراً ويصح ذلك أيض

ويف األساس، يعترب قيام قوات الدفاع      . ويترتب على هذا االستنتاج بعض النتائج       -٢٦٢
ملشار إليها   يف أعايل البحار يف هذه الظروف ولألسباب ا        مايف مرمرة اإلسرائيلية باعتراض   

 ٥١ ال ميكن تربير اإلجراء يف هذه الظروف حىت مبوجب املـادة             اً،وحتديد. غري مشروع 
  .من ميثاق األمم املتحدة

وحيق لدولة إسرائيل التمتـع  . وتسعى إسرائيل إىل تربير احلصار على أسس أمنية        -٢٦٣
 األخـرى   وميثل إطالق الصواريخ وذخائر احلرب    . بالسالم واألمن مثل أي دولة أخرى     

على األراضي اإلسرائيلية من غزة انتهاكات خطرية للقانون الدويل والقانون اإلنـساين            
لسكان غزة املدنيني هو    اً  مجاعياً  على ذلك وميثل عقاب   اً  ولكن أي إجراء ُيتخذ رد    . الدويل

  .إجراء غري مشروع أياً كانت الظروف
ن جتاه ركاب قافلة سفن غري      ومل يكن سلوك اجليش اإلسرائيلي واملوظفني اآلخري        -٢٦٤

مستويات من العنف غري الضروري وغـري       اً  متناسب مع احلادث فحسب، بل أظهر أيض      
وال ميكن تربير مثل هذا السلوك      . وأظهر مستوى غري مقبول من الوحشية     . املعقول كلية 

لقـانون  اً  خطرياً  وهو ميثل انتهاك  . أو التغاضي عنه على أسس أمنية أو غريها من األسس         
  .قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلح

وهي غري مقتنعـة    . وترى البعثة أن العديد من االنتهاكات واجلرائم قد ارتكبت          -٢٦٥
غري أن هنـاك أدلـة      . بأهنا استطاعت، يف الوقت املتاح، مجع قائمة شاملة جبميع اجلرائم         

  : اتفاقية جنيف الرابعة من١٤٧قاطعة لدعم حماكمة مرتكيب اجلرائم التالية يف إطار املادة 
  القتل العمد؛ •
  التعذيب أو املعاملة الالإنسانية؛ •
  .يف معاناة بالغة أو إصابة خطرية جسدية أو صحيةاً التسبب عمد •

كما ترى البعثة وقوع جمموعة من االنتهاكات اللتزامات إسرائيل مبوجب القانون الدويل            
  :حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك

  ؛) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٦ة املاد(احلق يف احلياة  •
 الالإنسانية أو املهينة  العقوبة القاسية أو    ضروب املعاملة أو    التعذيب وغريه من     •

  ؛) من العهد الدويل؛ اتفاقية مناهضة التعذيب٧املادة (
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 من العهد   ٩املادة  (اً  احلق يف احلرية واألمان وعدم التوقيف أو االحتجاز تعسف         •
  ؛)الدويل

 معاملة إنسانية، حتترم الكرامة األصيلة يف الشخصيف  احملرومني من حريتهم    حق   •
  ؛) من العهد الدويل١٠املادة (اإلنساين 

  ). من العهد الدويل١٩املادة (حرية التعبري  •
وال جيب أن يفهم من ذلـك أن  . وينبغي ضمان حق مجيع الضحايا يف سبل انتصاف فعالة    

  .قائمة شاملة بأي شكل من األشكالالبعثة تقول إن هذه 
وتالحظ البعثة أن احتجاز السلطات اإلسرائيلية ممتلكات استويل عليها بـشكل             -٢٦٦

  .اًغري مشروع ال يزال جرمية مستمرة وُتدعى إسرائيل إىل إعادة هذه املمتلكات فور
 وال ميكن حتديد مرتكيب اجلرائم األكثر خطورة غري املعلـومني دون مـساعدة              -٢٦٧

فقد تصرفوا بطريقة عنيفة عندما اعتقدوا أن هناك من حياول حتديد   . السلطات اإلسرائيلية 
وتأمل البعثة صادقة يف أن يكون هناك تعاون من حكومة إسرائيل للمساعدة يف             . هويتهم

  .حتديد هويتهم بغية حماكمة من يستحقون العقاب وإهناء هذا املوقف
رة األوىل اليت ترفض فيها حكومة إسرائيل التعاون وتدرك البعثة أن هذه ليست امل  -٢٦٨

وهبذه املناسبة، فإن البعثة تقبل تأكيدات      . مع حتقيق يف أحداث يشترك فيها أفراد اجليش       
 املمثل الدائم إلسرائيل بأن املوقف الذي صدرت تعليمات إليه بالدفاع عنه ليس موجهاً            

بيد أهنا تأسـف لـرفض      . يةبأي شكل من األشكال ضد أعضاء البعثة بصفتهم الشخص        
احلكومة اإلسرائيلية، يف مناسبة أخرى من التحقيقات يف أحداث تتضمن فقدان احلياة على             

  .يد اجليش اإلسرائيلي، التعاون يف حتقيق مل تعينه بنفسها أو كانت ممثلة فيه بشكل كبري
حصول علـى   وتأسف البعثة لعدم االستجابة لطلباهتا إىل بعثة إسرائيل الدائمة لل           -٢٦٩

هو أن حكومة إسرائيل أنشأت فريقها الذايت املـستقل           والسبب املقدم أصالً  . معلومات
وأُبلغت البعثة بأنه هلذا    . الذي يتألف من أشخاص بارزين للتحقيق يف حادث قافلة السفن         

مبادرة "عن إنشاء فريق بارز آخر بوالية مماثلة، فإن اً  السبب، وألن األمني العام أعلن أيض     
  ".غري ضرورية وغري مفيدة] تعترب[ى من جملس حقوق اإلنسان هبذا الصدد أخر
وال توافق البعثة على هذا املوقف وهلذا السبب اقترحت على املمثـل الـدائم                -٢٧٠

إىل اجمللس وليس البعثة بأن تؤجل البعثة تقدمي تقريرها كيما يتاح           اً  إلسرائيل أن يوجه طلب   
ومل تستلم البعثة أي توجيهات من اجمللس حـىت         . هامهااألخرى االنتهاء من م    للتحقيقات

  .اآلن وترى أنه كان يتعني عليها أن تستجيب بطريقة إجيابية إىل مثل هذا التوجيه من اجمللس
ويف ضوء عدم إكمال جلنة توركل والفريق الذي أنشأه األمني العام إلجراءاهتما،              -٢٧١

ها على أهنا ال تتيح هلاتني اهليئتني إكمال        ستمتنع البعثة عن إبداء أي مالحظات ميكن فهم       
وتكتفي البعثة باإلشارة إىل أن الثقة العامة يف أي         ". دون التأثر بأحداث خارجية   "مهامهما  
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عملية حتقيق يف ظروف مثل هذه الظروف ال تعزز إذا كانت اجلهة قيد التحقيـق تقـوم                 
  .يف العمليةاً حمورياً بتحقيقات بنفسها أو تؤدي دور

وأشارت البعثة يف أجزاء أخرى من هذا التقرير إىل أهنا ترى أنه من الـضروري                 -٢٧٢
ومـن املهـم يف     . إعادة تفسري واليتها بسبب طريقة صياغة القرار الذي أنشئت مبوجبه         

وأولت البعثة  . صياغة مسائل من هذا النوع عدم إعطاء االنطباع بوجود أي حكم مسبق           
إىل أهنا تفسر واليتها بأهنا تتطلب منـها أن تباشـر           عناية خاصة يف أول فرصة بأن تشري        

وهي ترغب يف أن تطمئن مجيع األطراف املعنية        . مهامها دون أي أفكار أو أحكام مسبقة      
  .بأهنا متسكت هبذا املوقف بشدة

وأعطى مجيع الركاب الذين كانوا على منت السفن املكونة للقافلة والذين مثلـوا          -٢٧٣
بروح اإلنسانية ومتشبعون بقلق    اً  ألعضاء بأهنم أشخاص ملتزمون حق    لاً  أمام البعثة انطباع  

وليس بوسع البعثة إال أن تعرب عن أملها يف تسوية          . عميق وصادق إزاء رفاه سكان غزة     
  .االختالفات على املدى القصري ال الطويل حبيث يتحقق السالم والوئام يف املنطقة

 من األشـخاص اآلخـرين مـن        وقد أزهقت أرواح تسعة أشخاص وعاىن عدد        -٢٧٤
ومن مالحظات البعثة، تعرض الركاب لصدمات نفسية عميقة مما ميثل،          . إصابات خطرية 

. للجنـود الـذين أصـيبوا   اً  ليس للركاب فحسب، بل أيض    اً  فيما يبدو، جتربة مؤملة جد    
  .ويتعاطف أعضاء البعثة مع مجيع األطراف املعنية وخاصة أسر املتوفني

وقد وصف هذا الوضع    . وحدها اليت ترى وضعاً يرثى له يف غزة       والبعثة ليست     -٢٧٥
يف القـرن   اً  وال ميكن حتمل هذا األمر وهو غري مقبول مطلق        ". غري قابل لالستمرار  "بأنه  

ومن املثري للعجب هو أن يصف أي شخص ظروف الناس هناك بأهنا            . احلادي والعشرين 
الدويل على إجياد حـل يبـدد مجيـع         وُتحث األطراف واجملتمع    . تفي باملعايري األساسية  

الشواغل األمنية املشروعة لكل من إسرائيل وشعب فلسطني اللذين حيق هلما على قـدم              
واملفارقة الواضحة يف هذه احلالة هو أن تنازع احلقوق بني  ". مكان حتت الشمس  "املساواة  

ا أوليـت   مقتضيات األمن ومقتضيات املستوى املعيشي املقبول ال ميكن تـسويته إال إذ           
وعلينا أن جند القوة حملـو املآسـي        . للعدالة واملساواة مكانة أكرب من اخلصومات القدمية      

  .اًاملتأصلة من الذاكرة واملضي قدم
ويشغل بال البعثة موقف املنظمات اإلنسانية اليت ترغب يف التدخل يف حـاالت               -٢٧٦

 ألي سبب كان يف اختـاذ       األزمات اإلنسانية طويلة األجل اليت ال يرغب اجملتمع الدويل        
ما تتهم بأهنا تتدخل يف ما ال يعنيها أو يف أسـوأ األحـوال              اً  وكثري. إجراء إجيايب بشأهنا  

  .إرهابية أو من وكالء العدو
وجيب التمييز بني األنشطة املتخذة للتخفيف من حـدة األزمـات وإجـراءات               -٢٧٧

ف اإلجراءات األخرية بأهنا    وتتص. التصدي لألسباب اجلذرية اليت أدت إىل نشوب األزمة       
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سياسية وبالتايل فإهنا غري مناسبة للمجموعات اليت ترغـب يف أن ُتـصنف كمنظمـات               
والسبب يف اإلشارة إىل هذه النقطة هو األدلة اليت تفيد بأنه يف حني مل يكن بعض              . إنسانية

كاب بتسليم اإلمدادات إىل شعب غزة، فقد كان الغرض األساسي لر         الركاب مهتمني إال  
وينبغـي  . آخرين هو إثارة الوعي باحلصار بغية فكه، بوصفه الوسيلة الوحيدة حلل األزمة           

إجراء حبث للتمييز بوضوح بني الرتعة اإلنسانية واإلجراء اإلنساين، حبيث يكون هنـاك             
  .شكل متفق عليه للتدخل والوالية عندما حتدث أزمات إنسانية

عائق أمام تقدمي تعويضات مناسبة وسـريعة       وتأمل البعثة جادة يف عدم وضع أي          -٢٧٨
ومن املأمول  . للذين تعرضوا خلسائر نتيجة اإلجراءات غري املشروعة للجيش اإلسرائيلي        

وسيكون لذلك أثر بعيـد املـدى       . أن يكون هناك حتول سريع من قبل حكومة إسرائيل        
عقاب والتعنت يف   لعكس السمعة املؤسفة اليت يعاين منها البلد فيما يتعلق باإلفالت من ال           

مع وضعه يف دعمـه دون      اً  اجلهات املتعاطفة حق  اً  وسيساعد ذلك أيض  . الشؤون الدولية 
  .وصمهم بالعار

  



A/HRC/15/21 

77 GE.10-16484 

  املرفقات

  املرفق األول

بعثة جملس حقوق اإلنسان الدولية لتقصي احلقائق املنشأة مبوجب القرار              
  البعثة الدولية لتقصي احلقائق بشأن حادث قافلة سفن غزة: ١٤/١

  االختصاصات    

  اخللفية    
، قرر جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة عشرة، يف          ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١يف    -١

أن يوفد بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق من أجل التحقيـق يف انتـهاكات              "١٤/١قراره  
ان، الناشئة  القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنس           

  ."عن االعتداءات اإلسرائيلية على قافلة سفن املساعدة اإلنسانية
 مـن  ٩للفقرة اً ، عني رئيس جملس حقوق اإلنسان، وفق   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٣ويف    -٢

، والسري  )الرئيس(فيليبس   - هدسون. القاضي كارل ت  : القرار ثالثة خرباء بارزين يف البعثة     
ـ      . ماري شانثي ديريام  ديزموند دي سيلفا، والسيدة       ٩يف  اً  وبدأ أعضاء البعثة عملـهم رمسي

  .٢٠١٠أغسطس /آب
عن نتـائج   اً   من التقرير بأن تقدم تقرير     ٩وطلب إىل بعثة تقصي احلقائق يف الفقرة          -٣

  .أعماهلا إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة

  تفسري الوالية    
التأكـد مـن الوقـائع احمليطـة        قرر أعضاء البعثة تفسري واليتهم على أهنا تتطلب           -٤

باالعتراض اإلسرائيلي لقافلة السفن املتجهة إىل غزة لتحديد ما إذا كانت هناك انتـهاكات              
  .للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

  :قومون مبا يليولدى القيام هبذه الوالية، أشار أعضاء البعثة للمجلس إىل أهنم سي  -٥
 ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١التركيز على األحداث اليت وقعت يف املياه الدولية يف            )أ(  

عن الطريقة اليت تعاملت هبا السلطات اإلسرائيلية يف أعقاب العملية وإعادة األشخاص              فضالً
  املشاركني يف قافلة السفن إىل أوطاهنم؛



A/HRC/15/21 

GE.10-16484 78 

 وغزة وإسرائيل واألردن مـن  السعي إىل السفر إىل عدة جهات منها تركيا   )ب(  
  أجل مقابلة الشهود واملسؤولني واملنظمات غري احلكومية؛

السفر إىل بلدان أخرى إلجراء مقابالت شخصية مع الشهود حسبما يكون         )ج(  
  اً؛ضروري

  .إجراء مجيع التحريات اليت تراها ذات صلة مبا سبق من أجل أداء واليتها  )د(  

  املنهجية     
البعثة إجراء حتقيقاهتم بصورة مستقلة ونزيهة وهلذا الغرض يسعون إىل          يعتزم أعضاء     -٦

  .تلقي معلومات من أي طرف مهتم ميثل مجيع اآلراء
وترى البعثة أن افتراضات العمل القياسية لبعثات األمم املتحدة لتقـصي احلقـائق               -٧

  : تنطبق، مبا يف ذلك
  األعضاء باألمم املتحدة؛تتمتع البعثة بالتعاون الكامل من مجيع الدول   )أ(  
يتمتع األعضاء واملوظفون باالمتيازات واحلصانات املمنوحـة للخـرباء يف            )ب(  

   بشأن امتيازات وحصانات األمم املتحدة؛١٩٤٦البعثات واملسؤولني مبوجب اتفاقية عام 
  يكون للبعثة حرية التنقل يف مجيع األقاليم ذات الصلة؛  )ج(  
ة سبل وصول دون عائق إىل مجيع األماكن واملنشآت،         ينبغي أن تتوفر للبعث     )د(  

وحرية مقابلة ممثلي احلكومات والسلطات احمللية والسلطات العسكرية وزعماء اجملتمعـات           
أو مشورته  /واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األخرى وأي شخص أخر تعترب شهادته و          

  م؛الفنية ضرورية ألداء واليتها وإجراء مقابالت شخصية معه
ينبغي أن تتوفر للبعثة سبل وصول دون عائق إىل األشخاص واملنظمات اليت              )ه(  

  ترغب يف مقابلة البعثة؛
ينبغي أن تتوفر للبعثة حرية االطالع على مجيع مصادر املعلومات، مبـا يف               )و(  

  ذلك املواد الوثائقية واألدلة املادية؛
شخاص الـذين يتـصلون     ينبغي ضمان محاية الضحايا والشهود ومجيع األ        )ز(  

وجيب أال خيضع أي شخص، نتيجة هذا االتـصال، للتحـرش           . بالبعثة فيما يتصل بالتحقيق   
  .أفعال الترهيب أو سوء املعاملة أو االنتقام التهديد أو أو
وبالنظر إىل العدد الكبري من الشهود احملتملني على احلوادث والوقت الزمين القصري،              -٨

  .ايري املالئمة الختيار وفحص أقوال الشهودسيحدد أعضاء البعثة املع
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  األمانة    
وفرت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان موظفني معينني يتألفون مـن              -٩

مخسة موظفني فنيني يف جمال حقوق اإلنسان، وموظف إداري وموظف أمن للعمل كأمانـة              
ء يف جماالت علـم األمـراض   كما سيقدم استشاريون آخرون من اخلربا. لدعم أعضاء البعثة  

  .وقانون البحار والقانون اإلنساين الدويل والقانون العسكري مساعدة إىل أعضاء البعثة
  .وسيكون مقر البعثة مبكتب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف  -١٠
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  املرفق الثاين
  *املراسالت    

 -هدسون  . د كارل ت  ، من السي  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٠رسالة، مؤرخة       )أ(
فيليبس، رئيس بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق، موجهة إىل سـعادة آرون            

  ليشنو يار

__________ 

 .ملقدمة هبا اةصيغمستنسخة حسب ال  *  
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، من سعادة آرون ليشنو يار موجهة       ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٨رسالة، مؤرخة     )ب( 
 ، رئيس جملس حقوق اإلنسان كتكيوغفوان سيهاساكإىل سعادة السفري 
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 - هدسـون  .، من السيد كارل ت    ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٧رسالة، مؤرخة      )ج(
 فيليبس إىل سعادة آرون ليشنو يار
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، من سعادة آرون ليـشنو يـار إىل   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول ١٣ مؤرخةرسالة،    )د(  
  فيليبس  - هدسون. السيد كارل ت
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 - هدسـون . ، من السيد كارل ت    ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٤ مؤرخةرسالة،    )ه(  
  سعادة آرون ليشنو يار فيليبس إىل
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  املرفق الثالث
  سفن القافلة    

دولـــة  االسم
 العلم

  املالك  املنظم  النوع اجملموع عدد أعضاء الطاقم واجلنسيات عدد الركاب واجلنسيات

 ٢ راكب من تـشالنجر      ١٥)  آخرين ١٩٣ من مواطين تركيا و    ٣٥٣ (٥٤٦  جزر القمر مايف مرمرة
 األردن وإسبانيا وأستراليا وإسرائيل وأملانيا وإندونيسيا .انضموا يف وقت الحق  

يرلندا وباكستان والبحرين وبلجيكا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلزائـر         آو
وسوريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجنوب أفريقيا والـسويد         

ر  والكويت ولبنان وماليزيا ومـص     )١(وعمان وفرنسا وفلسطني وكندا وكوسوفو    
  .واملغرب واململكة املتحدة وموريتانيا ونيوزيلندا والواليات املتحدة واليمن

  ٥٧٥  تركيا٢٩
)٥٨٩( 

مؤسسة حقوق اإلنـسان     سفينة ركاب
ــة   ــات واإلغاث واحلري

 اإلنسانية

مؤسسة حقوق اإلنسان   
ــة  ــات واإلغاث واحلري

 اإلنسانية

مؤسسة حقوق اإلنـسان     ئعسفينة بضا ٢٠ وأذربيجان تركيا ١٣  أتراك٧ كرييبايت  ديفين
ــة   ــات واإلغاث واحلري

 اإلنسانية

مؤسسة حقوق اإلنسان   
ــة  ــات واإلغاث واحلري

 اإلنسانية
مؤسسة حقوق اإلنـسان     سفينة بضائع ١٨  أتراك٥  تركيا١٣ تركيا ١غازي 

ــة   ــات واإلغاث واحلري
 اإلنسانية

مؤسسة حقوق اإلنسان   
ــة  ــات واإلغاث واحلري

 اإلنسانية
الفيثري مسيوغيوس  

 و صوفياأ
) اليونان(السفينة إىل غزة     سفينة بضائع ٣٠  اليونان اليونان والسويد  اليونان

والــسفينة إىل غــزة  
 )السويد(

الفيثـــري شـــركة 
  البحريةمسيوغيوس

سفندوين أو املركب   
٨٠٠٠ 

بلغاريا واجلمهورية التشيكية واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكيـة           توغو
 واليونان

) اليونان(السفينة إىل غزة     مركب ركاب ٤٣ اناليون
والــسفينة إىل غــزة  

 )السويد(

 .أ. سفندونه س

الواليات  ١تشالنجر 
دة ـاملتح

  األمريكية

 أملانيا وبلجيكا وبولندا واململكة وهولندا املتحدة والواليـات املتحـدة           ١٣
 األمريكية

. غ. مـــشروعات ف رةحركة غزة احل مركب ركاب ١٧ يرلندا واململكة املتحدةآ )٢(٤
 )حقوق اإلنسان(

الواليات  ٢تشالنجر 
دة ـاملتح

 األمريكية

يرلندا وصربيا وكندا وماليزيا واململكة املتحدة والنرويج      آ أستراليا وأملانيا و   ١٩
 والواليات املتحدة األمريكية واليونان

. غ. مـــشروعات ف حركة غزة احلرة )٣(مركب ركاب ٢٠  الواليات املتحدة األمريكية١
 )حقوق اإلنسان(

. غ. مـــشروعات ف حركة غزة احلرة سفينة بضائع ١٩  اململكة املتحدة والفلبني وكوبا)٤(١١ يرلندا وماليزياآ ٨ كمبوديا راشيل كوري
 )حقوق اإلنسان(

  .يرلندا مدرجان يف الوثيقة الرمسية كأعضاء طاقمآراكبان من )   ٤        (. نتيجة التوزيع، نقل الركاب إىل مايف مرمرة) ٣        (.لتزمنيوكان بعض أعضاء الطاقم من النشطاء امل. مبن فيهم أعضاء الطاقم)   ٢.        (جنسية حمددة ذاتياً)   ١  (
        


