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  :سعادة السفير

ألف  ، إحدى شبكات التحالف الدولي للموئل لسكنوشبكة حقوق األرض وا   ) غزة(آل من مرآز الميزان لحقوق اإلنسان       إن   ، والذي يت
في مواجهة جرائم   واجهونه من واجب اللحظة، يقدران ما ت دولة، 100في أآثر من بالمستوطنات البشرية  من منظمات مدنية معنية     

انون األول    الحرب المحتملة والجرائم ضد اإلنسانية       سابع والعشرين من آ سمبر  د/والتي تمت في غزة منذ ال د يكون من    . 2008ي ق
سياق          غير المعقول اإلشارة إلى مرجعية عملية سالم في الشرق األوسط ف                ا في هذا ال ا زال على         . ي شعور بموته ولكن الرهان م

التوابع المنظورة للعدوان الحالي على غزة الذي يعد بمزيد من التقويض لمصداقية دول وحكومات النظام الدولي على مستوى العالم،       
ة من مجلس األمن تحفظ                                 وآذ تم العمل على اتخاذ استجابة مالئمة ومبدئي م ي ا ل لك منظمة األمم المتحدة ومعايير القانون الدولي، م

ام مجلس األمن يجسد تلك القضايا                 .  والقانون الجنائي الدولي   وبفاعلية حقوق اإلنسان، والمعايير اإلنسانية     وم وأم والتحدي أمامك الي
  . بأبعاد عالمية

  
لهذه المهمة التي تلوح في األفق، فإن آل من مرآز الميزان لحقوق اإلنسان وشبكة حقوق األرض والسكن يعرضان اإلسهام أييًدا وت

المرفق مع هذه الخطاب في عمل مجلس األمن، وهو إسهام يوضح القضايا المتضمنة والقيم محل النقاش بالنسبة العتبارات مجلس 
شكالت وتكريس المبادئ األساسية لميثاق األمم المتحدة، فإننا نحث مجس األمن على اتخاذ التدابير وبهذه الروح من حل الم. األمن

  . فالعالم ال يتوقع أقل من هذا. جنًبا إلى جنب مع اآلليات المنطبقة من القانون الدوليالمطلوبة لتأسيس العدالة وإعمال حكم القانون 
  

نا من الحرآات المدنية الكثيرة عبر العالم في تأييد تشكيل محكمة خاصة تدعو إلى ونحو تحقيق هذه الهدف، نحن ننضم إلى غير
العدالة تلك األطراف المذآورين وغيرهم من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي نفذت ضد المدنيين في غزة في هذا 

لكات المدنية والبنية التحتية هو واحد من الوسائل التي تخترق بها على األقل إن التدمير غير الالزم للمنازل وغيرها من الممت. النزاع
الحرب الحالية العديد من التحريمات الدولية ضد السلوك اإلجرامي، وهو ما يتطلب جبر آامل لألضرار آانتصاف لألشخاص 

  .  والقانونية المتضررةالطبيعية
 

بالمقترح المفعم باألمل والشجاع للمسائلة الدولية في شكل ثقة التي تفيد والملخص المرفق يلخص التفاصيل األساسية لهذه التهم المو
ونحن إذا نقدم هذه المالحظات لعنايتكم . خاصة حول االحتالل اإلسرائيلي المستمر والعدوان الحالي على قطاع غزة محكمة 

  . واعتبارآم نظل مساندين لهذا الجهد من المقاضاة وجبر الضرر
  

ننا نتطلع إلى تلقي معلومات حول جهودآم المنظورة لتحقيق االنتصاف على االنتهاآات الجسمية المستمرة في في الوقت نفسه، فإ
  . قطاع غزة المحتل وذلك في ظل رئاستكم
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  تقبلوا فائق التقدير واالحترام،
  

  ان،المخلص
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  استهداف المنازل والمدنيين في غزة آجرائم حرب: دعوة للعدالة
 الحاجة إلى محكمة خاصة

  
انون             سان أن ق وق اإلن ات حق ه من التزامات        لطالما أوضح الخبراء القانونيون وهيئ رتبط ب ا ي سان وم وق اإلن حق

دالع الصراع         ات             . الدولة ال ينتفي مع ان ائج الهيئ دولي ونت انون القياسي ال إن الق ة، ف ة القانوني ذه الحقيق ًدا له وتأيي
ا            اطق م ى من د إل سان تمت وق اإلن ة بحق التعاقدية لحقوق اإلنسان تقدم دعًما آبيًرا للخالف القائل أن التزامات الدول

  1."تحكمها المؤثر"اء حدودها القومية إلى مناطق داخل ور
 

وات اإلسرائيلية                  د الق ى ي سكان عل ل ال ر العرقي ونق ولقد نشبت الحرب الجارية على غزة على خلفية من التطهي
 . منذ نشأة الدولة اإلسرائيلية إحدى وأربعون ونصف السنة من االحتالل العسكري والحصار

 
ستهدفة             وآانت محاوالت رد الصاع      إلسرائيل من قبل حماس على ما تمارسه من حصار إسرائيلي، واغتياالت م

القرب         ى المستوطنات اإلسرائيلية ب وغارات على قطاع غزة قد اتخذت شكل الصواريخ التي أطلقت عشوائًيا عل
ة   وإذا آانت هذه األعمال غير مسموح بها في القانون الدولي، فإنه باألحرى تعد أعمال               . من القطاع  التدمير الهائل

والتي ال تتناسب بأي حال مع ما قامت به حماس انتهاك للقانون الدولي حيث أجادت إسرائيل في ذلك عبر عملية                
  . 2008ديسمبر / آانون األول27التي بدأت في " الرصاص المسكوب"
  

ا من الممتلك              ة، والمرافق   ومن األشياء التي تدعو للقلق على نحو خاص التدمير المنظم للمنازل وغيره ات المدني
ا     470فمنذ بدء العدوان دمرت القوات اإلسرائيلية ما ال يقل عن         . والبنية التحتية  سطينًيا، من بينه زًال فل  172 من

ة   ( 2. مدمًرا تدميًرا شبه آامل    4000 -3000مستهدفة عمًدا، باإلضافة إلى عدد آبير يتراوح بين          المنازل الواقع
الرغم  .) ة ليست متضمنة في هذا العد، ولكن من المتوقع أن تكون بالعشرات            تحت الغزو اإلسرائيلي حول غز     وب

ذي                 1991من تصديق إسرائيل عام      ة، وال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب  على العهد ال
ة             ن الممارس ستمر م ط م ن نم زء م ة ج ق خاص ذا الح اك ه شكل انته ث ي م، حي سكن المالئ ي ال ق ف نن للح يق

ام                           اإل سطينية ع ذ احتالل األرض الفل سانية من شكل جرائم حرب ضد اإلن ة التي ت . 1967سرائيلية غير القانوني
ان                    ى لبن ا عل وفي تاريخ أحدث غلبت عمليات تدمير المنازل على مالمح الهجوم العسكري اإلسرائيلي في حربه

ام  ث إن 2006ع ن أصل 42، حي ضمنت   54 م ة ت ك الحمل اء تل ة أثن زرة موثق ازل   مج ر للمن تهداف مباش اس
ازحين  ئ الن ة  3.ومالج ع عملي سكوب " وتتب شكل     " الرصاص الم ي ت ة الت ر الجريم سدة عناص سه مج نمط نف ال

ا         ادقت عليه ي ص رب، والت ت الح ي وق دنيين ف ة الم ة بحماي ة والخاص ف الرابع ة جني سيمة التفاقي ات ج خروق
 .الل اإلسرائيلي المستمر لفلسطين وتعد قابلة للتطبيق فعلًيا على االحت1951إسرائيل في عام 

ز               دنيين    (ومن بين قواعد القانون الدولي اإلنساني المنطبقة على المعتدين، تأتي مبادئ التميي ين المحاربين والم ) ب
ي أن أي      . والتناسب والضرورة، وااللتزام باتخاذ تدابير االحتياط لحماية المدنيين        ة، بمعن وهذه االلتزامات تراآمي

  4. يكون متسًقا مع القواعد آي يكون قانونًياعدوان يجب أن
 

  :التمييز
ع        ي جمي اربين ف دنيين والمح ين الم زوا ب زاع أن يمي راف الن ى أط ز، يجب عل دأ التميي صياع لمب ل االن ن أج م

م             .  وال يمكنهم توجيه هجمات إلى على أهداف عسكرية        5األوقات، ساهم بحك ياء ت ذه األهداف محددة آأش ومثل ه
ا                  طبيعتها، أو م   ا، أو االستيالء عليه وقعها، أو استخدامها في العمل العسكري، والتي يعطي تدميرها آلًيا أو جزئًي

  6.أو تحييدها في الظروف الجارية، ميزة عسكرية محددة
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وفيتس    ال اليب ى الموقف العسكري    Avital Leibowitzوقد أآد المتحدث عن الجيش اإلسرائيلي الرائد آفيت  عل
أن  رائيلي ب شروًعا "اإلس دًفا م د ه اس يع ى حم رائم  7."أي شيء ينتمي إل اب ج ة ارتك ا لني ي إظهاره ًضا، وف  أي

سيبي ليفني في              ة ت رة الخارجي انون األول   29حرب، أعلنت وزي سمبر / آ ًضا        : "دي زون، ونحن أي م ال يمي  8."إنه
ة      وهذا التعبير عن النية عن رفض مبدأ القانون الدولي اإلنساني يتسق مع السلوك العسكري                 ذ بداي اإلسرائيلي من

 .العملية وقد يجعل المنفذين اإلسرائيليين لهذه الممارسة غير القانونية عرضة للمحاآمة على جرائم حرب
 

ساعة     " الرصاص المسكوب "لقد شنت إسرائيل عملية      انون األول   27 صباًحا،    11:30في ال سمبر، الوقت    / آ دي
ا    ة بأنه زة معروف ي غ ز الحضرية ف ت المراآ ذي آان ول   ال روج ودخ شهد خ ي ت ساعة الت دنيين وال ة بالم مكدس

وم           اء الي ا              . األطفال من وإلى فترات الدراسة الصباحية والمسائية أثن ى وم ان وتوقيت الهجمات األول ان مك د آ فق
ة  ة ممكن ر خسائر مدني داث أآب ع إح ون إال بتوق ن أن يك ا ال يمك رائيلية . تاله وات اإلس وم، شنت الق ك الي ي ذل ف

ك في وقت الصالة              هجوًما على    مسجد إبراهيم المقادمة، الواقع في معسكر جباليا لالجئين والمكتظ بالسكان، وذل
نهم    200عندما آان مزدحًما بالمصلين الذين وصل عددهم        ل م وات اإلسرائيلية     16.9 مصلي، قت ا قامت الق  آم

رانهم    رهم وجي اطين بأس انوا مح دما آ اس عن وظفي حم ى م رى عل ات أخ اء ع10.بهجم ن   وبن نمط م ذا ال ى ه ل
اة                              ى إحداث خسائر عشوائية في الحي دين اإلسرائيليين سعوا إل ى أن المعت الهجمات، من المنطقي أن نخلص إل

  . المدنية، وإصابات مدنية، وضرر باألغراض المدنية
 
  

ضربات ، أتلفت ال2009يناير /ففي الثاني من آانون الثاني. آما عانت البنية التحتية المدنية أضراًرا بالغة
 نسمة في معسكر 30.000الجوية في منطقة المغرجة خًطا رئيًسا للمياه، مما تسبب في قطع المياه عن 

 بئر في غزة ال يعملون 130 بئًرا من إجمالي 48باإلضافة إلى ذلك، ووفًقا لمرفق مياه غزة، فإن . الناصرة
ص احتياطي الوقود الذي تعمد عليه مولدات بسبب انقطاع الكهرباء، واألضرار التي لحقت بمواسير المياه أو نق

.  على األقل من اآلبار تعمل بصورة جزئية وقد تغلق جميعها بسبب نقص الوقود والكهرباء45. الكهرباء
  11.وبسبب األمن العام، منع مرفق مياه غزة من إصالح الضرر الذي لحق بشبكات المياه

 
اني      اير   /وفي السابع من آانون الث شرب                800.000، أصبح    2009ين اه لل سمة في شمال ووسط غزة بال مي .  ن

ا انون وبيت الهي ي بيت ح ضان المجاري ف ي في سببت ف ى أضرار ت م . وتعرضت نظم الصرف الصحي إل وت
الزم         37إغالق خمسة محطات لضخ مياه الصرف من أصل          ود ال اء والوق سبب نقص الكهرب  محطة في غزة ب

ة مجاري بيت       عالوة على ذلك، فإن العمليات ال   . للمولدات ة لبرآ دمر الحوائط الرملي عسكرية الجارية يمكن أن ت
   12. من السكان15.000الهيا وتسبب تسرب هائل لمياه الصرف التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على 

  
د          13؛  38وقد دمرت الهجمات اإلسرائيلية أيًضا       شكل مباشر ومتعم ا استهدفت ب ا دمرت     .  منه  مدرسة،  39آم

ستهدفة بصورة مباشرة     ) ةجامع(خمسه منها    ا دمرت الهجمات       . م ة، تتضمن           42آم ة المدني  من المكاتب العام
 من ورش العمل      107عالوة على ذلك، دمرت الهجمات       . مكاتب أو منظمات مجتمعية ومؤسسات شبه حكومية      

ة           ًضا        . المملوآة ألشخاص ومصانع صغيرة ومحال تجاري ا وش   90ودمر الجيش اإلسرائيلي أي ًرا أمنًي رطًيا  مق
  13. موقًعا عسكرًيا آانت مستخدمة من قبل الجماعات المسلحة ألغراض عسكرية25و
  

  :التناسب
م                      ى أن إسرائيل ل شير إل ا ت لم يغير الحصار اإلسرائيلي المستمر صفة الهجمات الصاروخية غير المبررة؛ ولكنه

دى سكان غزة              أس ل ق الي ة إسرائيل     . تتصرف فقط وعن علم لتعمي د انتهكت دول ذي     وق دأ التناسب ال دورها مب ب
ينص عليه القانون الدولي اإلنساني بدرجة آبيرة من إلحاق الضرر بالمدنيين الناجم عن الهجوم الذي تلى إطالق            
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ا بال يضع مجاال                         ا م ر بم ر بكثي ة أآب ر قانوني ال غي ه إسرائيل من أعم ا قامت ب ا يجعل م صواريخ حماس، مم
  . أعمال غير قانونيةللمقارنة مع ما سلكه الفلسطينيون من 

  
يناير، آانت الهيئة الطبية الفلسطينية تذآر في تقاريرها أن إسرائيل قد قتلت             /بحلول الثاني عشر من آانون الثاني     

ا قتلت    14.من المدنيين) على األقل% (80 من سكان غزة،   935ما ال يقل عن       وقد ادعت مصادر إسرائيلية أنه
ا ورد من معلومات             بينما قتل المح   .  من مقاتلي حماس   300 سطينيون وفق م ر المحاربين،       3اربون الفل  من غي

ران صديقة  " من الجنود اإلسرائيليين في العدوان، منهم ثالثة يزعم أنهم سقطوا من        10فيما يبدو قتل     دما  " ني عن
 . أطلقت دبابة إسرائيلية مبنى آانوا يستريحون فيه

ث ي    ب، حي دم التناس ى ع ًرا عل ل مؤش سبة القت ائتي    وتعطي ن ف وم ن األل د ع ا يزي رائيلي م دوان اإلس ق الع خل
  . 1 إلى 70وهذا ما يجعل النسبة بين القتلى من الجانبين أآثر من .  إسرائيلي13فلسطيني مقارنة بعدد 

  
وقد آشف نائب رئيس هيئة األرآان اإلسرائيلي العميد جنرال دان هاريل المزيد عن النية الواضحة بطرح مبدأ 

" الرصاص المسكوب"وقد ذآر في األيام األولى من عملية . اسب بالقانون الدولي اإلنساني جانًباااللتزام بالتن
إننا ال نضرب اإلرهابيين ومطلقي الصواريخ فقط، وإنما حكومة حماس بكافة أذرعها مثل المقرات الحكومية، "

 آل ما يحصل وال نميز إننا نحمل حماس مسئولي: "وأضاف صراحة." والكثير غيرهاوالمصانع، واألجهزة 
وبعد هذه العملية لن يبقى أي مبني لحماس في غزة، وأننا نخطط لتغيير قواعد اللعبة . بين مختلف أجنحتها

).التشديد من عندنا(

ة
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وقد تم ترجمة هذا إلى هجمات غير قانونية وغير متناسبة على أهداف مدنية، آما أشرنا آنًفا، وذلك باستخدام 
الهجمات التي ال تميز، أي تلك التي تضرب المدنيين أو أهداف مدنية " هذه الحالة فإن في. أسلحة ثقيلة

والهجمات التي ال تميز هي هجمات محرمة . وعسكرية بدون تمييز، تصنف آهجمات مباشرة ضد المدنيين
لعام الذي وهذا التحريم يعكس قاعدة واضحة راسخة من القانون ا. بوضوح بحكم البروتوآول االختياري األول

  16.ينطبق على جميع النزاعات العسكرية
  

  :الضرورة
الظرف الوحيد الذي يمكن لطرف النزاع أن يستهدف المدنيين هو أن يكون المدنيون يضطلعون بدور مباشر في              

دوان ة 17.الع داف مدني ى أه ات عل ك أن الهجم راض    18 ذل وم ألغ ت الهج تخدامها وق تم اس م ي ا ل ا م يس قانونًي  ل
  . عسكرية محددة" ضرورة" تدميرها يخدم هدًفا عسكرًيا محدًدا، وإنجاز عسكرية ويكون

  
تخدام   ا ذات اس ى أنه ر المصنفة عل داف غي دمير األه ى ت تهم عل سكريون ني دنيون والع دثون الم رر المتح د آ وق

د      . "عسكري، أو أن تدميرها ال يلبي متطلبات الضرورة العسكرية           د ه ة لحماس تع ة المدني ة التحتي ًفا جد  إن البني
ساس ة،     . ح ي الطريق ذه ه يهم، فه غًطا عل ارس ض ه   " إذا أردت أن تم ا قال ذا م تاينبيرج  "ه اتي ش  Mattiم

Steinberg19. المستشار السابق لألمن القومي اإلسرائيلي   
وبالرغم من ذلك، فقد استهدفت  . إذن ليست القيادة السياسية لحماس وال منازل العائالت أهداًفا عسكرية مشروعة         

ا في األول من                        القوا ان في جبالي زار الري شيخ ن ت اإلسرائيلية منازل أستاذ القانون اإلسالمي وأحد قادة حماس ال
نهم          15، فأردته قتيًال ومع      2009يناير  /آانون الثاني  ه، م رًدا من عائلت وات القصف        .  طفالً  11 ف د دمرت ق وق

اني       . المنازل المجاورة أيًضا   انون الث اير /وفي الحادي عشر من آ ة أعضاء من             ين وات اإلسرائيلية أربع  قتلت الق
20.أسرة واحدة عندما أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزلهم في مدينة غزة
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ا         ) 39(هذا باإلضافة إلى ما قامت به القوات اإلسرائيلية من قصف             مسجدًا آانت    ) 13(مسجدًا دمرت من بينه
ا       ) 39(مستهدفة بالهجوم و   دارس   ) 6(مدرسة من بينه ًال للهجوم، و        م ة    ) 42(وجامعات آانت مح مؤسسة مدني

ضائية، و                 اة األقصى الف ر قن الة ومق ورشات  ) 107(أهلية وحكومية وشبه حكومية من بينها مقري صحيفة الرس
  21.موقعًا عسكريًا) 25(مقرًا أمنيًا وشرطيًا، و) 90(ومنشآت صناعية وتجارية، و

  
ر    ات غي ن هجم ة ش ى مخاف ا عل ف هن ر ال يتوق رائيلية    واألم ات اإلس ل إن الهجم دم، ب ل اله ن أج  ضرورية م

 منزًال وتسويتها   470والقائمون عليها أظهروا نيتهم بالفعل لتدمير المنازل، باإلضافة إلى ما تم بالفعل من تدمير               
ين        راوح ب دد يت زالً 4000 – 3000باألرض عالوة على إلحاق الضرر الكبير بع د وردت معلومات أن   .  من وق

ازلهم                         الجيش اإل  دمير الوشيك لمن ات من األسر يحذرهم من الت ى مئ صية إل ة ون . سرائيلي قد أطلق رسائل هاتفي
اني انون الث دم /وفي الثالث من آ ذت إسرائيل ه اير نف دمها 37ين ي حذرت به ستهدفة والت ازل الم ك المن  من تل

22.مسبًقا

  
ي ال     ازحين ف ين والن تهداف الالجئ ن اس رائيلي م نمط اإلس تمر ال د اس اريوق زاع الج انون  . ن ن آ ع م ي الراب فف

ة        30يناير، نفذت القوات اإلسرائيلية مجزرة راح ضحيتها  /الثاني وب شرق مدين ون، جن سطينًيا في حي الزيت  فل
ه          110غزة، عندما قصفت منزًال أمروا حوالي         ا يحتمون بداخل اذه ملجًئ دنًيا باتخ ر،         24.  م د األم  ساعة فقط بع

ذا المن        ال               . زلوآانت القوات تقصف ه المنزل من األطف ين ب سطينيين المحتم ان حوالي نصف الفل ك    . وآ د ذل بع
م،                      ة إلخالء الجرحي وعالجه ى المنطق دخول إل منعت هيئة األفراد التابعة للجيش اإلسرائيلي الفرق الطبية من ال

ر              ع     وسمحت لبعض أفراد اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر الفلسطينية من االقت اب من الموق
ذين    30 أثناء ساعات وقف القصف الثالثة بعد ثالثة أيام إلخالء       - بدون سيارات إسعاف   -مترجلين  شخًصا من ال

  .  جريًحا18بقوا أحياء منهم 
  

اني انون الث امن من آ ي الث اير /وف رائيلية 2009ين ذائف اإلس ن 43، قتلت الق ر م سطينًيا وجرحت أآث  100 فل
ت     أوي                     آخرين، وذلك عندما اس م المتحدة والتي آانت ت ة لألم اخورة التابع اتالت اإلسرائيلية مدرسة الف هدفت المق

ين ا لالجئ سكر جبالي ي مع سطينيين ف ات من الفل م . مئ ات والعل الرغم من وضوح العالم وم ب ذا الهج اء ه د ج وق
وظ       ن م ة م ع المدرس داثيات موق ى إح رائيلي عل يش اإلس صول الج ذلك ح دة وآ األمم المتح اص ب م الخ في األم

وآانت الطائرات اإلسرائيلية قد قتلت ثالث فلسطينًيا في هجوم على مدرسة أسماء بنت بكر في معسكر            . المتحدة
23.الشاطئ لالجئين في غرب مدينة غزة

  
اني  انون الث ن آ سبت، العاشر م ي ال رائيلية ف دأت الخطط اإلس ذه األحدث، ب د ه صعيد /وبع ذرة من ت اير، مح ين

ى   .  وداعية الناس إلى التعاون مع الجهد الحربي اإلسرائيلي       العمليات العسكرية  اة عل وقد أخبرت المنشورات الملق
ابيين فقط            ] الدفاع[قوات  "سكان غزة بأن     وأضافت  " اإلسرائيلية ال تعمل ضد أهالي غزة، بل ضد حماس واإلره
24."لتبقوا في أمان باتباعكم أوامرنا: "بما ال يصدق

  
القرب         / الثاني وفي الحادي عشر من آانون     يناير، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروًخا على حشد من األطفال آانوا ب

دان               ات وول ثم ياسر معروف       : من مسجد في شمال بيت الهيا، قتلت خمسة منهم؛ ثالث بن ه     12هي  سنة، وفاطيم
روف  د مع ابين 16محم رحمن غ د ال نة وعب ابين 14 س ضتان غ ه رم نة، وخول مر 16 س ا س نة، وأخته  14 س

  25.نةس
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دنيين                          دنيين ومحاربين تصنف آهجمات مباشرة ضد الم ين م ز ب ذه الهجمات التي ال تمي ذآر أن ه . والجدير بال
اري األول               م البروتوآول االختي ذا التحريم يعكس      . والهجمات التي ال تميز هي هجمات محرمة بوضوح بحك وه

26.ات العسكريةقاعدة واضحة راسخة من القانون العام الذي ينطبق على جميع النزاع

  
دنيين والمحاربين؛ خاصة                        ين الم ز ب دة التميي ًرا لقاع ا خطي إن طبيعة هذه الهجمات وأيًضا األهداف تعكس انتهاًآ
ة                     ين األهداف المدني وأن إسرائيل تستخدم أحدث الوسائل وأآثرها تقدًما في االستطالع والتي تمكنها من التمييز ب

وع ضحايا               وهذا ما يوضح أن الهجمات      . والعسكرية رز التوقعات بوق قد شنت بإمعان ومعرفة بالظروف التي تب
  27.مدنيين بعدد هائل وهو ما يعطي األدلة على االستدالل بأن المدنيين آانوا بالفعل هدًفا للعدوان

  
  حماية المدنيين 

ع،  اتساًقا مع القانون الدولي، يجب على القائمين بالهجمات العسكرية أن يتخذوا جميع التدابير ا         لممكنة لتقليل، ومن
  28.إذا أمكن، وقوع أي حادث يؤدي إلى قتل إصابة مدنيين وإتالف أهداف مدنية

  
ات   ذ للهجم يط والتنفي ي التخط ددة ف اط مح دابير احتي اذ ت ى ضرورة اتخ ساني عل دولي اإلن انون ال نص الق  29.وي

تي قد تؤثر على مجتمعات سكنية        عالوة على ذلك، فإن القائم بالهجمات مطالب بإعطاء تحذير مسبق للهجمات ال           
30.مدنية، ما لم تكن هناك ظروف تمنع ذلك

  
زاع إعطاء                             ى آل طرف في الن ساني يوجب عل دولي اإلن انون ال وارد في الق ة وال ام الخاص بالحماي والمبدأ الع

ا يكفي من وق                           ا م ة، معطًي سكنية المدني ى التجمعات ال ؤثر عل د ت ت وفرصة  تحذير مقدًما وفاعًلا للهجمات التي ق
  . لإلخالء اآلمن، ما لم تكن هناك ظروف أخرى تمنع ذلك

  
ا ال    .  جريح أثناء الفترة نفسها  3.752لقد تسببت الهجمات اإلسرائيلية في وقوع ما ال يقل عن            شمل م م ي وهو رق

اني               31. سيدة 448 طفال و  760يقل عن    انون الث امن من آ ا / فمن بين الفلسطينيين الذين وقعوا ضحايا في الث ير ين
ة                        ين في عمر التاسعة والحادي ى طفل ى العمل باإلضافة إل سيارته إل سطيني يتوجه ب شفى فل دير مست آان هناك م

ة          ل          . عشر، وقد وقعوا إثر إطالق الرصاص عليهم بندقية آلي ى طف ود اإلسرائيليون الرصاص عل ق الجن د أطل وق
شارع                 ان اآلخر في ال ا آ ه، بينم اني    وفي العاشر من        32.منهما وهو في منزل انون الث ة        /آ ة دباب اير قتلت قذيف ين

نهم                   شيرة م يعهم من نفس الع انوا جم ا شمال غزة، آ دة جبالي زل في بل إسرائيلية تسعة أفراد في حديقة خارج من
33.طفالت وامرأتان

  
شمل  دة؛ ت ات جدي رائيل لتكتيك تخدام إس ن اس ات ع سكوب، وردت معلوم اص الم ة الرص اء عملي رق "أثن ط

ستهدف         ويكون هذا ". األسقف سقف المبنى الم  بإطالق صاروخ صغير نسبًيا من مقاتلة إسرائيلية يكفي لإلطاحة ب
  .لسكان هذا المبنى، وذلك إلمهالهم بضع دقائق لإلخالء قبل التدمير الكلي للمبنى" آرسالة تحذير"
  

دنيين                ين األمثل     . وقد تسبب هذا التكتيك غير القانوني في وقوع عدد آبير من الجرحي الم ة       من ب ع لعائل ا وق ة، م
اني       بقه                    /صالحة، ففي التاسع من آانون الث ل، س ايز صالحه بصاروخ ثقي زل ف اير هاجمت طائرة إسرائيلية من ين
م قتلت               . بدقيقتين فقط إطالق صاروخ تحذيري     رئيس، ومن ث ل القصف ال زل قب رك الن سكان من ت تمكن ال م ي ول

ال               ة أطف نهم أربع ه؛ م يدتين  القوات اإلسرائيلية ستة من قاطني ايز صالحة      :  وس ام واحد   (روال ف ايز     )ع اء ف ، وبه
 33(وراندا فايز صالحة     )  عاًما 22(وفاطمة فايز محمد الحو     )  عام 12(ورنا فايز صالحة    )  العام 4.5(صالحة  
  34.وقد تم تدمير المنزل بالكامل وتضرر أربعة منازل مجاورة) عاًما
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إطالق صواريخ عن   رائيليون ب ارون اإلس ام الطي د ق دمرة   وق ازل الم ران المن عاف أو جي يارات اإلس ان س دما آ
اني            . واضحين لهم وهو يساعدون الباقون منهم      انون الث اير   /على سبيل المثال، في الحادي عشر من آ ، 2009ين

شير                   سكني، فقتلت عالء فتحي ب ة ال اطني مجمع الكرام ى حشد من ق  40(أطلقت طائرة إسرائيلية صاروًخا عل
ذائف،               ).  عاًما 18(وابنه صهيب   ) عاًما ساعدتهم، أطلقت الطائرات اإلسرائيلية ثالث ق وعندما حاول الجيران م

  35. عاًما، باإلضافة إلى إصابة أربعة آخرين75 عاًما وجميلة حسن زيادة 40فقتلت لمياء حسن بشير 
  

اني                     انون الث ع من آ يارة إسعاف بصاروخ موجه في الراب د قصفت س اير /وآانت طائرة إسرائيلية ق  في حي   ين
ل طاقم اإلسعاف                 ا أسفر عن قت ة مم الزيتون شرق مدينة غزة، آانت في طريقها إلى التقاط الجرحى في المنطق

 24 عاًما، وياسر آامل سعيد       25 عاًما، ورفعت عبد العال      25أنس فضيل نعيم    : المكون من ثالثة أشخاص، هم    
36.عاًما

  
وده            ، أطلقت 2009يناير  /وفي الثاني عشر من آانون الثاني      سكنية حم ارة ال ى العم  طائرة إسرائيلية صاروًخا عل

ا دة جبالي ي بل ا ف ي منقطة الزرق ة ف ا الواقع د الهجوم . والبن ققهم بع اولون إخالء ش ارة يح اطنو العم ان ق ا آ فبينم
ا                   ال البن ات آم ة       18األول، أطلقت قوات االحتالل عدة قذائف مدفعية على البرج وقتلت آي ا، وأصابت أربع  عاًم

ساعة         . ين، بينهم طفلين  آخر شال جثث الضحايا حوالي ال  4:22وبمجرد وصول سيارة اإلسعاف إلى الموقع النت
رحيم صالح،                    د ال سى عب وا الطبيب عي سيارة وقتل  28مساًء أطلق الجنود اإلسرائيليون القذائف عليهم فأصابوا ال

ار   .  سنة 25سنة، وجرح سائق السيارة احمد عبد الباري    ال       واستمر قصف العم ل فري ا أسفر عن قت سها مم ة نف
  37. سنة وجرح خمسة آخرين20 سنة ومصطفى الباشا 23آمال البنا 

  
دة  ات المتعم ذه الهجم راث"إن ه دم االآت ى ع ى إل دم " ترق ي أو ع ر األخالق ال غي رى أو اإلهم ة الكب أي الجريم

ات     ر واإلجرامي للواجب ى إذا آانت       ." االعتبار الكبي ذه الحاالت، حت ل ه أ أو     وفي مث د ارتكبت بالخط ال ق األعم
ك           ام بتل راء القي ن ج ه م ؤ ب م التنب د ت وت ق ان الم ا إذا آ شفافها هن ن أن است ة يمك ة اإلجرامي إن الني صد، ف بالق

  38.األعمال
  

انون             -لقد فرضت إسرائيل   دة للق شرق األوسط المفتق ة ال ى           - اتساًقأ مع رباعي اعي عل اب الجم ة نظام العق  وبفاعلي
اني             1.5ددهم  سكان غزة الواصل ع    انون الث اير   / مليون نسمة منذ انتصار حماس في االنتخابات في آ . 2006ين

اس    ى حم ة عل رائيل الثالث روط إس ة ش د فرضت الرباعي رائيل   : لق ة إس سيادة دول راف ب ف، واالعت جب العن ش
شروط في               . وااللتزام باتفاقات عملية أوسلو السابقة     ك ال ة قط تل ى     وفي نفاق واضح، لم تطبق الرباعي ل عل  المقاب

لقد خطفت إسرائيل واعتقلت    . الحكومة اإلسرائيلية، وبدًال من ذلك تجاهلت حصانتها على جميع األصعدة الثالثة  
رين       ت آخ ديها، واغتال سياسيين ومؤي ا ال ين ، وقادته اس المنتخب ي حم ن ممثل ر م ات   و. آثي ارت الجماع د أش ق

ق                    ستهدفة وغل ل الم ات القت زة وعملي ستمر لغ الفلسطينية المسلحة في غزة أن االحتالل والحصار اإلسرائيلي الم
ذ قط الجزء                    . المعابر آأسباب لمقاومتهم   م تنف لو، ول ة أوس هذا فيما انتهكت إسرائيل معظم االتفاقات بما فيها عملي

ة حول التحرك        ا من االتفاقي ة      الخاص به ه مع الرباعي اوض علي م التف ذي ت دخول وال تخدام   39.وال  حيث ظل اس
  . العقاب الجماعي بدون رادع

  
ران             ذ حزي ار من ه   /وبالرغم من الوقف الهش إلطالق الن ى غزة في               2008يوني ا عل إن إسرائيل شنت هجوًم ، ف

ذلك    ، حيث أغلقت جميع الطرق المؤدية من و       2008نوفمبر  /الرابع والخامس من تشرين الثاني     ة ب إلى غزة مانع
. وصول األغذية واألدوية والوقود وأجزاء من نظم المياه والصرف الصحي، واألسمدة وغيرها من الضروريات          

اني         137فقد منعت إسرائيل جميع شاحنات األغذية فيما عدا          شرين الث وفمبر   / منها في شهر ت ة بمتوسط    (ن مقارن
سمبر  / شاحنة يومًيا في آانون األول  564 و 2008أآتوبر  / شاحنة يومًيا في تشرين األول     123 د  ). 2005دي وق
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ا يقرب من                    ى م ذاء إل ولى توصيل الغ روا التي تت  750أصبحت هيئة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األون
ام           15ألف نسمة في غزة وتطلب     ة أي دة ثالث ة لم ساعدات الغذائي ا من الم ة تماًم ذا الغرض، خالي  شاحنة يومًيا له

رآهم من دون        20.000وهذا ما أسفر عن تجويع      . 2008نوفمبر  /شرين الثاني آاملة في ت   وم وت  نسمة في آل ي
ة         2008ديسمبر  /  آانون األول  18وفي  . ضروريات الحياة   علقت األونروا توزيع األغذية سواء البرامج الطارئ

  . أو المعتادة بسبب الحصار
  

ستمر ل     تخدام الم ة االس ة لتهم رائيل معرض بحت إس د أص ا     لق ي عقابه لحة ف ة آأس ام واألدوي ن الطع ان م لحرم
ات                ذ انتصار حماس في انتخاب ة             . 2006الجماعي لسكان غزة من ل هيئ رة مث د دعت بعض األطراف الخبي وق

سيحية    ة الم ذاء         Christian Aidالمعون م المتحدة عن الحق في الغ رر الخاص لألم راًرا   40، والمق  إسرائيل م
  . لممارسات غير المقبولةوتكراًرا إلى اإلقالع عن هذه ا

  
شكل واضح وحاسم                   ة    . إن العقاب الجماعي ليس معرًفا بالتحديد آجريمة حرب، بالرغم من أنه محرم ب ولكن ثم

سكان أو أي                ل لل سانية إذا تضمن نق أشكال مؤآدة من العقاب الجماعي قد تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد اإلن
ة  ر آخر لألشخاص تحت الحماي د(ضرر آبي ا ). نيينأي الم وم به ي تق ام الت ن الطع ان م راءات الحرم د إج وتع

. 2. تجويع المدنيين آطريقة للحرب محرم "إسرائيل انتهاًآا صارًخا للقانون اإلنساني الدولي الذي ينص على أن           
ى قي                              دنيين عل اء الم ا لبق تغناء عنه ياء التي ال يمكن االس ل األش د من المحرم مهاجمة أو تدمير أو إزالة  أو تعطي

اه     ائل مي ية، ووس ة، والمحاصيل، والماش واد الغذائي اج الم ة إلنت اطق الزراعي ة، والمن واد الغذائي ل الم اء مث األحي
دنيين أ                نهم إلعاشة الم دافع، سواء            ، الشره والري، وذلك بنفي الغرض المحدد م ان ال ا آ ادي، مهم الطرف المع

  41."ع آخربهدف تجويع المدنيين أو إجبارهم على االبتعاد أو أي داف
  

ا         32إلى أن   . حتى اآلن ال يعرف الرقم الدقيق لعدد النازحين من غزة           مدرسة تابعة لألونروا عبر قطاع غزة ليه
اب األمن جعلت من                    30.000قدرة استعابية للجوء     ة غي  في المالجئ، ولكن موظفي اإلغاثة حذروا من أن حال

م             ووفًقا لم  42.المستحيل العمل بكامل الطاقة االستيعابية     ين بمالجئ األم إن المحتم رآز الميزان لحقوق اإلنسان، ف
   43.فقط من إجمالي النازحين حديًثا في غزة% 10المتحدة يمثلون 

  
ازل            صف المن د بق ازل أو تهدي صف المن ق ق ن طري العنف ع دنيين ب رائيلي الم زو اإلس وات الغ رت ق د هج لق

اس بإسقاط             المجاورة، وذلك بالعدوان المباشر على منازلهم مسفًرا عن          شر الخوف وسط الن وقوع إصابات، وبن
ازل                     إخالء المن أمرهم مباشرة ب ك من طرق ت ر ذل د، وعي ا        . منشورات تحتوي على تهدي سه، وآم وفي الوقت نف

ال           ائمين باألعم ى الق اطق وشن هجمات عل ة من سنبين فيما يلي، فإن الجيش اإلسرائيلي قام بتقسيم غزة إلى أربع
  . من النازحين% 10 اإلنسانية غير قادرة على إستيعاب حتى اإلنسانية؛ جعل الهيئات

  
  :األسلحة المحرمة وإمكانية الوصول اإلنساني

سفور األبيض              / آانون الثاني  10في    -يناير، ذآر شهود فلسطينيون أن القوات اإلسرائيلية قد أطلقت قذائف من الف
ة        ة خزعة        -وهو سالح محرم في المناطق السكنية المأهول ى قري زة            عل شرقية لغ ة ال القرب من الحدود الجنوبي . ب

ازل             ة في صف من المن ود اإلسرائيليون                . (وقد اشتعلت المادة الملتهب ا الجن تح فيه ة التي ف والخزعة هي الموقع
اني       شرين الث سادس من ت وفمبر  /النار على فالحين فلسطينيين ومتطوعين يبذرون في الحقول في ال ) 2008.44ن

ذا عن           ر من           وقد أسفر الهجوم ه رأة وجرح أآث ل ام از             100قت شاق الغ انون استن م يع  شخص آخرين، معظمه
  45.وحروق

صف          ل الق ت بفع د تعطل سانية ق ة اإلن ات اإلغاث إن عملي رائيلي، ف يش اإلس ادة الج ع قي سيق م ن التن الرغم م وب
ة  ات البري رائيلي والعملي ر     . اإلس ات اإلس سبب الهجم ا ب د تعليقه ا بع روا عملياته لت األون د واص ى وق ائيلية عل
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ة في        46.مبعوثيها  وقد آان هجوًما إسرائيلًيا على مدرسة أخرى تابعة لألونروا قد أودى بحياة أحد موظفي الوآال
 . ثالث ضربة على إحدى مدارسها

  
اني       انون الث روا في شمال                        / في الثامن من آ ة لألون ى شاحنة غذاء تابع ار عل ود اإلسرائيليون الن تح الجن اير ف ين

شاحنةقطاع غزة، وق ي ال ان ف سيارة وعامل آخر آ ع 47.تلت سائق ال صليب األحمر أن من ة ال د ذآرت لجن  وق
رق                زولين عن الف تهم مع ى والجرحي في غزة وجعل د عدد القتل إسرائيل للمساعدات اإلنسانية قد تسبب في تزاي

ة     12جوار  يناير، اآتشف أعضاء الصليب األحمر أربعة أطفال ب       /وفي السابع من آانون الثاني    . الطبية  عشرة جث
د           . داخل محبأ  ر منصة عسكرية تبع وات اإلسرائيلية عب د وجعت الق ا       80وق وت التي دمرته ًرا عن أحد البي  مت

ر من عشرة آخرين من                           اك أآث ان هن ع، حيث آ أوامرها إلى عمال اإلغاثة التابعين للصليب األحمر بترك الموق
صليب األحمر أن                 و 48.الفلسطينيين جرحي قابعين تحت المنازل المقصوفة      ة ال ات لجن دير عملي غ م د أبل ر  "ق طثي

سبب عدم     . من سكان غزة ال يحصلون على الرعاية الطبية المطلوبة في حالة الطوارئ           ون ب بل إن بعضهم يموت
ا ًرا مريًع د صراحة أم ا يع و م ي التوقيت المناسب، وه يارات اإلسعاف من الوصول ف د قتلت 49."تمكن س  وق

50.ة من األطقم الطبية آانوا ينقلون الجرحىالقوات اإلسرائيلية ست

  
ى أن                            شير إل ا ت شرة حالًي ارير منت ة تق ا، فثم ا هن شهد به صارخة المست ات ال باإلضافة إلى جرائم الحرب والخروق
القوات اإلسرائيلية تقوم بتنفيذ إخالءات قسرية ألحياء سكنية آاملة يتوجهون بشكل رئيس إلى المدارس المجاورة              

د     أو غيرها من     دمر بع إن         . المباني العامة التي لم ت ًضا، ف ة أي ذه األبني ستمر له سبب االستهداف اإلسرائيلي الم وب
ازل المقصوفة                ا من المن ر أمًن ة              . الناس لم تعد تعتبر هذه المباني أآث اآن مغلق رة في أم داد آبي اس بأع وتجمع الن

  . ربات الجوية المنطقةآهذه يزيد من احتمال وقوع الجرحي وسط المدنيين عندما تستهدف الض
  

  المسئولية الجنائية 
ا جرائم                           شكل بمفرده ساني ت دولي اإلن انون ال ادئ الخاصة بالق ه والمب ا عالي إن االنتهاآات الجسيمة التي ذآرناه

ا من جرائم الحرب في إطار                        . حرب ذه الجرائم وغيره التحقيق في ه دولي ب انون ال ة في ظل الق فالدول ملتزم
 . ة من قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة في أرضها ومقاضاة أي منتهكين متهمين المرتكب51اختصاصها،

  
وينطبق القرار على .  الداعي إلى وقف فوري إلطالق النار1860لقد تبنى مجلس األمن وبإجماع القرار رقم 

لى غزة في جميع الدول األطراف، ومع ذلك فقد رفضته إسرائيل وبدًال من وقف إطالق النار آثفت النيران ع
  ". المرحلة الثالثة"
  

دولي                     انون ال وال يوجد تبرير قانوني أو أخالقي إلطالق الصواريخ على أهداف مدنية فمثل هذا السلوك ينتهك الق
وق أخرى                         ين حق م، من ب سكن المالئ اة، والصحة، وال اإلنساني ومعايير حقوق اإلنسان المرتبطة بالحق في الحي

  . وفي الوقت نفسه، فإنه يجب أن يتم تقييم طبيعة العدوان في سياق حدوثه. بآثيرة، وأيًضا يشكل جريمة حر
  

سئولية                   وا م وهذا الوضع يدعو بوضوح إلى تحقيق ومحاآمة صناع القرار والقائمون على التنفيذ أيًضا ممن تحمل
د     ومع . ومن الضروري والالزم أن يشكل مجلس األمن محكمة خاصة لهذا الغرض العاجل           . هذه الجرائم  ك، ق  ذل

ذي                                نقض ال ى أساس حق ال ك عل وب، وذل ا هو مطل يكون من غير المرجح أن نتوقع أن يعمل مجلس األمن آم
د                         . يستخدم لضمان الحصانة   ى توحي دعوة إل اد لل ى االنعق ة إل ة العام ة يقتضي األمر دعوة الجمعي ذه الحال وفي ه

سالم رار ال ضايا األ52ق ي الق ل ف ة العم ة العام ذي يخول الجمعي ه،  وال ي واجب ن ف شل مجلس األم دما يف ة عن مني
ادة  ي إطار الم ًضا ف ا 22وأي ة تراه زة فرعي ة بتأسيس أجه ة العام ي تخول الجمعي دة الت م المتح اق األم  من ميث
  . ضرورية ألداء وظائفها
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 األطراف المسئولة الداعية إلى أو المصدقة على أو الموجهة ألوامر أو المعبرة عن نية ارتكاب جرائم حرب،

  :يشملون دون الحصر، األشخاص التالية أسمائهم
  

 الجنرال جابي أشكينازي، رئيس جهاز األمن الشين بترئيس األرآان  
 وزير الدفاع إيهود باراك 
 الجنرال أوزي دايان، الرئيس السابق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي 
 مدير الشاباك يوفال ديسكين  
  لمجلس األمن القوميالجنرال جيورا إيالند، الرئيس السابق 
 قائد القطاع الشمالي الميجور جنرال جادي ايزينكوت 
 نائب رئيس األرآان العميد جنرال دان هاريل 
 المتحدث باسم الكنيست داليا إيتسيك 
 الميجور أفيتال اليبوفيتش 
 دور ليبرمانغرئيس حزب إسرائيل بيتنا أف 
 وزيرة الخارجية تسيبي ليفني 
 ن نتنياهو بنياميرئيس حزب الليكود  
 إيهود أولمرترئيس الوزراء  
 الرئيس شيمون بيريس 
 السفير اإلسرائيلي في الممكلة المتحدة رون بروسور 
 نائب رئيس الوزراء حاييم رومان  
 الكولونيل جابرييل سيبوني 
 ماتي شتاينبيرج المستشار السابق لالمن الداخلي 
 )ايةمسئول الدع(نائب وزير الخارجية الجنرال ياردن فاتيكي  
 نائب وزير الدفاع ماتان فيالني 
 رئيس إدارة المخابرات العسكرية عاموس يادلين 
  

انون   ون الق اس يحترم ًضا حم رائيل وأي ضمن أن إس ران ينبغي أن ي ستمر للني ى وقف م د للتوصل إل إن أي جه
ة ل            ضائع المطلوب ى الب ل والحصول عل ة نق ى   اإلنساني، وهو ما يعني نهاية لتدخل إسرائيل في عملي لمحافظة عل

  . بقاء حياة مدنية طبيعية، ومنع تكرار مثل تلك التدابير انتقاًما من هجمة صاروخية في المستقبل
  

ين المضارين           انونيين والطبيعي واستعادة االستقرار والقانون الدولي يتطلب أيًضا جبر ضرر آامل لألشخاص الق
  .  غير الالزمةمن االنتهاآات الجسيمة والجرائم الني نفذت في هذه الحرب
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Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, I.C.J. Reports 2004, para. 106; Armed Activities on the 
Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), I.C.J. Reports 2005, para. 219. European Court 
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