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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول األعمال٦٤البند 

          تقرير جملس حقوق اإلنسان
  متابعة تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة    

    
  تقرير األمني العام    

        

  موجز  
رب نـوفم / تـشرين الثـاين  ٥ املـؤرخ  ٦٤/١٠يقدَّم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة    
، بعث األمني العام مذكرات شـفوية إىل البعثـة          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣ففي  . ٢٠٠٩

الدائمة إلسـرائيل لـدى األمـم املتحـدة، وبعثـة املراقبـة الدائمـة لفلـسطني لـدى األمـم املتحـدة،                       
مـن  ذات الـصلة    إىل األحكـام    فيها  انتباهها  والبعثة الدائمة لسويسرا لدى األمم املتحدة، يوجه        

ــاير / كــانون الثــاين٢٩ حبلــول ،، ويطلــب تقــدمي معلومــات خطيــة ٦٤/١٠قــرار ال ، ٢٠١٠ين
ويـرد يف   . اختذ من خطوات أو ما يكون قيد اإلعداد منها تنفيذا لتلك األحكام           قد  يكون   عما

ويتـضمن  . هـذه الطلبـات   الـيت تلقتـها األمانـة العامـة ردا علـى      اداملرفقـات الـنص الكامـل للمـو    
  .ات األمني العامالتقرير أيضا مالحظ
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  مقدمة  - أوال  
 املـؤرخ  ٦٤/١٠ر اجلمعيـة العامـة      مـن قـرا    ٦يقدَّم هـذا التقريـر عمـال بأحكـام الفقـرة              - ١
متابعة تقريـر بعثـة األمـم املتحـدة لتقـصي احلقـائق بـشأن               بشأن   ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥

، يف غـضون ثالثـة   ىل اجلمعيـة العامـة  الرتاع يف غزة، اليت طُلب فيها إىل األمـني العـام أن يقـدم إ              
كـان مـن الـضروري لالسـتجابة هلـذا الطلـب            لذلك فقـد    و. أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار     

  .  من القرار٥  و٤  و٣التأكد من اخلطوات اليت اختذهتا األطراف املذكورة يف الفقرات 
عثة الدائمـة إلسـرائيل    ، وجه األمني العام انتباه الب     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣يف  و  - ٢

، ملتمسا مـن البعثـة الدائمـة أن تقـدم إىل األمانـة العامـة                ٦٤/١٠لدى األمم املتحدة إىل القرار      
اختذتـه  قـد    عما تكون حكومة إسـرائيل       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٩معلومات خطية حبلول    

 ٣يف الفقـرة    رد  الـوا اإلعداد له من خطوات استجابة لطلب اجلمعية العامـة          بصدد  أو ما تكون    
  .من القرار

، تلقــت األمانــة العامــة وثيقــة مــن دولــة إســرائيل  ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٩ويف   - ٣
مـن هـذا التقريـر الـنص        األول  ويـرد يف املرفـق      . “حتـديث : التحقيقات يف عمليـة غـزة     ”معنونة  

  .الكامل لتلك الوثيقة
م انتبــاه بعثــة املراقبــة الدائمــة ، وجــه األمــني العــا٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣ويف   - ٤

، ملتمسا من بعثة املراقبة الدائمـة أن تقـدم إىل           ٦٤/١٠لفلسطني لدى األمم املتحدة إىل القرار       
ا قـد يكـون اجلانـب      عمـ  ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٩األمانة العامة معلومات خطية حبلـول       

بة ملـا حثَّتـه اجلمعيـة العامـة         د اإلعداد له من خطـوات اسـتجا       بصده أو ما يكون     الفلسطيين اختذ 
  . من القرار٤على القيام به يف الفقرة 

حتمل التاريخ نفـسه مـن      رسالة  ، تلقى األمني العام     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٩ويف    - ٥
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٧بعثة املراقبة الدائمة لفلسطني لدى األمم املتحدة، حتيل رسالة مؤرخـة            

 ويـرد يف املرفـق    . الم فياض، رئيس الوزراء يف السلطة الفلـسطينية       من السيد س  موجهة   ٢٠١٠
  .  هلاتني الرسالتني من هذا التقرير النص الكاملالثاين
، وجه األمني العام انتباه البعثة الدائمـة لسويـسرا          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف    - ٦

أن تقـدم إىل األمانـة العامـة        ، ملتمسا مـن البعثـة الدائمـة         ٦٤/١٠لدى األمم املتحدة إىل القرار      
اختذتـه  قـد   عما تكون حكومة سويـسرا   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٩معلومات خطية حبلول    

ــا تكــون   ــصدد أو م ــه مــن خطــوات اســتجابة لتوصــية ا   ب ــواردة يف  اإلعــداد ل ــة ال ــة العام جلمعي
  . من القرار٥ الفقرة
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رسالة حتمل التاريخ نفـسه مـن       ، تلقى األمني العام     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٩ويف    - ٧
 بـشأن  ٦٤/١٠اخلطوات املتخـذة يف سـياق قـرار اجلمعيـة العامـة        بشأن   البعثة الدائمة لسويسرا  

الثالـث  ويـرد يف املرفـق      . تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقـائق بـشأن الـرتاع يف غـزة             متابعة  
  .من هذا التقرير النص الكامل للرسالة

  
  مالحظات  - ثانيا  

 بزيـارة إىل غـزة وجنـوب إسـرائيل بغيـة املـساعدة علـى                ٢٠٠٩قمت يف مستهل العام       - ٨
والقلق إزاء العـدد الكـبري ممـن قـضوا أو أصـيبوا أثنـاء       اإلجالل وقف القتال والتعبري عن مشاعر      

قد تأثرت وال أزال متأثرا بالغ التأثر من جراء ارتفاع عـدد املـوتى يف               و. الرتاع يف غزة وحوهلا   
 واتساع رقعة الدمار وحجم املعاناة فيها، كما أنـين متـأثر مبحنـة املـدنيني يف جنـويب          غزة  قطاع  

  .إسرائيل الذين يتعرضون إلطالق الصواريخ وقذائف اهلاون بصورة عشوائية
مـن  االحترام التـام للقـانون اإلنـساين الـدويل و         أنه من الالزم    ، كمسألة مبدئية،    وأعتقد  - ٩

ومـن هـذا املنطلـق، طلبـت مـن      . ني يف مجيـع احلـاالت والظـروف      توفري احلماية للمـدني   الواجب  
. مجيع األطراف يف مناسبات عدة أن جتري حتقيقـات حمليـة موثوقـة يف جمريـات الـرتاع يف غـزة                    

ــد      ءات موثوقـــة بوقـــوع انتـــهاكات    ادعـــاتوآمـــل أن تتخـــذ تلـــك اخلطـــوات حيثمـــا وجـ
  .اإلنسان حلقوق
 قـد أعـان يف      ٦٤/١٠ون قرار اجلمعيـة العامـة       وإنين ليحدوين األمل الصادق يف أن يك        - ١٠

تــشجيع حكومــة إســرائيل واجلانــب الفلــسطيين علــى إجــراء حتقيقــات مــستقلة وموثوقــة تتفــق   
  .واملعايري الدولية

وأالحــظ مــن املعلومــات الــواردة أن اإلجــراءات الــيت شــرعت فيهــا حكومــة إســرائيل     - ١١
 / كـانون الثـاين  ٢٥رع يف إجراءاتـه يف     وحكومة سويسرا جارية، وأن اجلانب الفلسطيين قد ش       

األطـراف  تنفيـذ القـرار مـن قبـل         ومن مث، يتعذر االنتـهاء إىل رأي حاسـم بـشأن            . ٢٠١٠يناير  
  .املعنية
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  املرفق األول
  ]باإلنكليزية: األصل[

  التحديث: التحقيقات يف عملية غزة    
  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين    
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  احملتويات

الصفحة  

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز تنفيذي    
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أوال  
١١. . . . . . . . . . . . حملة عامة عن النظام الذي تتبعه إسرائيل يف استعراض ادعاءات سوء السلوك  -ثانيا   

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام القضاء العسكري  -ألف     
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العسكريئينظام القضاال  علىاملديناإلشراف   -  اءــب    

٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . .  املسلحةقانون الرتاعاتانتهاكات ل االدعاءات حبدوثالتحقيق يف   -  ثالثا  
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصادر الشكاوى  - ألف    
٢٥. . . . . . . . . . . العام العسكريدعي إجراءات الفحص واإلحالة اليت يضطلع هبا امل  - بــاء     
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيقات القيادية  - جيم     
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضائية واملالحقات اجلنائية التحقيقات  -  دال    
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أخرى دول يف املشاهبة التحقيق نظم  – هاء    

٤١. . . . . . غزة عملية خالل ارتكبت املسلحة الرتاعات لقانون انتهاكات أن تدعي اليت شكاوىال  - رابعا   
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيادةعلى مستوى  تحقيقاتال  - ألف    
٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيقات اجلنائية  - اء ــب    
٥٥. . . . اإلنسان لس حقوقالتابعة جملتقصي احلقائق بعثة احلوادث اليت نوقشت يف تقرير   - جيم     

٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلالصة  - خامسا  
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  موجز تنفيذي     
قـانون  املزعومـة ل   اتنتـهاك االللتحقيق يف   اليت أجرهتا إسرائيل    العملية  الورقة  هذه  تبني    - ١

الــدروس  وتركــز بــشكل خــاص علــى التحقيقــات واإلجــراءات القانونيــة و.الرتاعــات املــسلحة
 كـانون   ٢٧بـني   مـا   يف الفتـرة    يف غـزة     قوات الدفاع اإلسرائيلية  بتصرفات  فيما يتعلق   املستفادة  

اسـم   املعروفـة أيـضا ب     “عملية غـزة  ”( ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
  ).“عملية الرصاص املصبوب”
 ٢٠٠٩ هيوليـ /اليت أصدرهتا إسـرائيل يف شـهر متـوز   الورقة ل وحتّدث تكّموهذه الورقة    - ٢

تناولــت طائفــة مــن املــسائل  والــيت ،)١(اجلوانــب الوقائعيــة والقانونيــة: غــزةيف عمليــة ال :بعنــوان
الورقــة الــسابقة ســردا تفــصيليا للــهجمات  ومشلــت . بعمليــة غــزةاملتعلقــة الوقائعيــة والقانونيــة 

ــصورايخ علــى  محــاس بقــذائف اهلــاون و املتواصــلة الــيت شــنتها حركــة    املــدنيني اإلســرائيليني  ال
ملـدى املتزايـد    او)  غـزة  ةاألعـوام الثمانيـة الـسابقة لعمليـ        مـن هـذه اهلجمـات يف         ١٢ ٠٠٠ حنو(

بــاطراد لتلــك اهلجمــات؛ واهلجمــات االنتحاريــة بالقنابــل الــيت شــنتها حركــة محــاس؛ وهتريــب  
ــذخائر عــرب أنفــاق حتــت احلــدود بــني مــصر وقطــاع غــزة، باإلضــافة إىل      لمحــاس  ألســلحة وال

 الوسـائل غـري العـسكرية، مبـا فيهـا         مـن خـالل     التهديـدات   تلـك   حماوالت إسـرائيل التعامـل مـع        
  . الدبلوماسية والنداءات العاجلة املوجهة إىل األمم املتحدةاملبادرات 

ــة يف غــزة  ورقــةوحــددت  - ٣  القــوة الــذي يــنظم اســتعمال اإلطــار القــانوين أيــضا  العملي
. التمييـز والتناسـب   مبـدأي   كـل مـن     ، مبـا فيهـا      اتالرتاعـ هذا النـوع مـن      على  السارية  واملبادئ  

تلك املبـادئ   ة من أجل كفالة االمتثال ل     الدفاع اإلسرائيلي قوات   اتهاجلهود اليت بذل  وبينت أيضا   
لمـدنيني  والسيما انتهاكاهتا ألوجـه احلمايـة املكفولـة ل       وطريقة عمل محاس،     ،خالل عملية غزة  

  . احلادةاملعضالت العملياتية أوجد تلك مما 
فُتحـت  الـيت  ولية لعـدد مـن التحقيقـات    األنتائج الأيضا  العملية يف غزة ورقة  وتضمنت    - ٤

، وبعـد   وهلـذا الـسبب   . ال تـزال، جاريـة    و،  التحقيقات كانـت  تلك  يف أعقاب العملية، رغم أن      
احملـرز  لتقـدم   لعلنيـة   إجـراء إعـادة تقيـيم       مـن املناسـب     ستة أشهر من نشر الورقة األصلية، فإنـه         

هـذه  فـإن  جاريـا،  التحقيقـات  تلـك  العديد مـن    وبينما ال يزال    . وللنتائج احلالية لعملية التحقيق   
ــة  ــه إســرائيل مــن     هتــدف إىل عــرض صــورة واضــحة   الورق ــا جتري ــة مل ــة الراهن ومــستوفاة للحال
  .حتقيقات

__________ 
  :ميكــن االطــالع علــى الورقــة يف املوقــع الــشبكي التــايل      ، اجلوانــب الوقائعيــة والقانونيــة  : غــزةيف عمليــة ال  )١(  

http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Operation_in_G

aza-Factual_and_Legal_Aspects.htm  
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إن النظام الذي تتبعـه إسـرائيل يف التحقيـق يف االنتـهاكات املزعومـة لقـانون الرتاعـات                     - ٥
الواليـات  واملسلحة يناظر األنظمة املعتمدة يف دول دميقراطية أخرى، من بينها اململكة املتحدة             

علــى أن إســرائيل قــد أظهــرت قــدرهتا وتــشري الورقــة إىل .  وأســتراليا وكنــدا األمريكيــةاملتحــدة
 لقـانون الرتاعـات املـسلحة، وهـو     بـذلك إقـرارا   طرية والتزامها   اخلنائية  اجلهتامات  االالتحقيق يف   

  . قانونية أجنبيةأنظمة مراقبون أجانب ويؤكده التزام 
ضــمان هبــدف متعــددة يف إســرائيل مــن مــستويات اســتعراض يتــألف نظــام التحقيــق و  - ٦

فــتح تقــرر العــسكري الــيت اإلدعــاء العــام وتــضم تلــك املــستويات هيئــة  . االســتقالليةالرتاهــة و
 العـام   دعياملـ و .ة مـن عدمـه    الدفاع اإلسرائيلي قوات  االهتام حبق جنود    وتوجيه  نائي  اجلتحقيق  ال

يف إسـرائيل    العـام    املـدعي ويـضطلع   . العسكريالتسلسل القيادي   العسكري مستقل قانونا عن     
توجيـه  إجراء حتقيـق أو     بـ  العـام العـسكري      دعيي قرار يتخذه امل   أل ة، حيث ميكن  ملدنيبالرقابة ا 

يف حملكمـة العليـا     وميكن أن تـضطلع ا     . العام ه أن يكون مرهونا باستعراض املدعي     من عدم اهتام  
 املراجعـة القـضائية ألي      تهامارسـ ناف أو مب  إسرائيل باستعراض آخر، إما باعتبارها حمكمـة اسـتئ        

 ،هـذه املراجعـة   ع يف   وشروميكـن الـ   .  املدين  العام دعي العام العسكري أو امل    املدعيقرار يتخذه   
، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري     مهتمـة بـاألمر  جهـة  مـن أي  التمـاس   ، بناء علـى     كما حيدث كثريا  

  .  من غري املواطننيوسواهم ،الفلسطينيونو ،احلكومية
إسـرائيل  يف  التحقيـق   لنظـام   العناصـر املختلفـة      هـذه عمـل   وتبني الورقة هيكـل وكيفيـة         - ٧

املـزاعم واملعلومـات غـري الدقيقـة        تـصحيح   علـى وجـه اخلـصوص       التفصيل، مـستهدفة    بقدر من   
  .)٢(اآللياتتصف تلك  ةتقارير حديثاليت أوردهتا 

 جـيش إىل أن الورقـة  تـشري  اآلليـات علـى عمليـة غـزة،        تلـك   تطبيق  ا ل تبياهنمعرض  ويف    - ٨
مائـة ومخـسني حادثـة مـستقلة ناشـئة عـن            فـتح حتقيقـات يف      حىت تارخيـه قـد      الدفاع اإلسرائيلي   

أخـرى  حتقيقـات  فُتحـت  بينمـا   ، الـدفاع نفـسه  جـيش ، فُـتح عـدد منـها مببـادرة مـن        عملية غـزة  
  ومنظمــات غــري حكوميــة حمليــة،تقــدم هبــا مــدنيون فلــسطينيونوبالغــات شكاوى اســتجابة لــ

  .ووسائط اإلعالماألمم املتحدة تقارير صادرة عن وودولية، 
 .املائـة واخلمـسني  مـن أصـل   وأُحيلت للتحقيق اجلنائي حىت اآلن ست وثالثون حادثـة           - ٩

 مــن مقــدمي الــشكاوى والــشهود  ١٠٠حنــو حــىت تارخيــه أدلــة مــن  احملققــون اجلنــائيون ومجــع 
ــسطينيني ــاإىل جانــب قر، الفل ــد يف  ٥٠٠ ةب ــدي وقائ ــدفاع اإلســرائيلي  جــيش جن وتــصف  .ال

__________ 
، التابعـة  تقريـر بعثـة األمـم املتحـدة لتقـصي احلقـائق بـشأن الـرتاع يف غـزة             إن العديد من األمور اليت جزم هبـا           )٢(  

 أن التحقيقـات اجلنائيــة جيـب أن تنتظــر إمتـام حتقيــق القيــادة    مــن قبيــلإلنـسان، غــري صـحيح،   جمللـس حقــوق ا 
  .العسكرية أو أن مجيع حمققي القيادة خاضعون للتسلسل القيادي املباشر
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مـن مواقـع يف   ، مبـا فيهـا احلـصول علـى أدلـة      اتها التحقيقـ  تـ بعض التحديات الـيت واجه    الورقة  
لتحديـد   “ميبتـسل ”ترتيبات مع منظمـات غـري حكوميـة مثـل           ميدان القتال واحلاجة إىل إجراء      

حتقيـق خاصـة    ة  ُعّينـت أفرقـ    ،التحـديات ملواجهـة تلـك     و. شهود فلسطينيني واستجواهبم  أماكن  
  . عن عملية غزةالناشئة شكاوى الحاليا على التحقيق يف تعمل 
ــ  - ١٠ ــة إىل وت ــة غــزة بعــد  تمجيــع التحقيقــات الــيت فتحــ شري الورق وال تقتــصر علــى عملي

، التابعـة  تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الـرتاع يف غـزة     يف  املشار إليها   احلوادث  
تقريـر تقـصي احلقـائق      ”(والـيت ترأسـها القاضـي ريتـشارد غولدسـتون           جمللس حقوق اإلنـسان،     

، فإهنـا ال توافـق      يف الـسابق  إسـرائيل   أوضـحت   وكمـا   ). “التقرير” أو   “لس حقوق اإلنسان  جمل
ســوء الفهــم مــن اســتنتاجات وتوصــيات تعــرب عــن العديــد مــن أوجــه    التقريــر مــا أورده علــى 

ولكـن  . يف إسـرائيل  القـانوين   النظـام    و ،هـدافها  وأ ،واألخطاء اجلوهرية فيمـا يتعلـق بعمليـة غـزة         
وال وضع قائمة باملعلومـات غـري الدقيقـة      على التقرير   شامل  تقدمي رد   هذه الورقة ال هتدف إىل      

  . وأوجه حتريف الواقع اخلطرية اليت وردت فيه
لــس حقــوق  جمل التابعــةتقــصي احلقــائقبعثــة تقريــر بــاحلوادث املبينــة يف مــا يتعلــق  ويف  - ١١
اثنـتني وعـشرين مـن      يف  حتقق قبل صـدور التقريـر       أن إسرائيل كانت    تشري الورقة إىل    سان،  اإلن

إبـالغ  مل يـسبق  الـيت  ،  وادث االثنتـا عـشرة املتبقيـة      أما احل . تناوهلااليت  احلوادث األربع والثالثني    
ف تبني الورقة خمتلـ   و. للتحقيق فور صدور التقرير   أُحيلت  ، فقد   بأي منها السلطات اإلسرائيلية   

وبعـد اسـتعراض   إىل أنـه يف بعـض احلـاالت،    أيـضا  تـشري  و .يف تلـك احلـوادث     قلتحقيـ امراحل  
جــراء حتقيــق عــدم وجــود أســاس إلالعــسكري إىل   العــاماملــدعيمجيــع األدلــة املتاحــة، خلــص  

  . وتورد الورقة سردا تفصيليا لعدد من تلك احلوادث. جنائي
ــالتحقيقــات اخلاصــة الوتــورد الورقــة أيــضا معلومــات مــستكملة عــن     - ١٢ أمــر  الــيت دةلقي

. العدائيـة يف غـزة    الدفاع اإلسرائيلي بعد انتـهاء العمليـات         يشالعامة جل ركان  األرئيس  بفتحها  
ــة    ــا ورد يف ورق ــة يف غــزة وعلــى حنــو م ــهاء    العملي ــيس األركــان العامــة، عقــب انت ، كلّــف رئ

ــار مــن مخــسة العمليــة،  ــالتحقيق يف االدعــاءا املقــادة الكب خطــورة املتعلقــة األكثــر ت يــدانيني ب
 العـام العـسكري   املـدعي مـن  مـؤخرا توصـية   العامة رئيس األركان   واعتمد   .خمالفاتبارتكاب  

يـتمكن  شـكوى مل    فحـص   عـادة   إلادعاءات إضـافية و   وأمر بفتح حتقيق خاص سادس للنظر يف        
  . صحتهامن التأكد من  ةالقيادأحد حمققي 

ــق ب  و  - ١٣ ــة اســتكماالت تتعل ــدم الورق ــاتق ــات،  نت ــيت وئج تلــك التحقيق ــضا،  ال أســفرت أي
، إجـراءات تأديبيـة   اختـاذ   قيـادة و  أخـرى لل  حتقيقـات   إجـراء   باإلضافة إىل فتح حتقيقـات جنائيـة و       

  . عن استنباط دروس عملياتية أدت إىل تغيريات متت بالفعل أو يشرع يف إجرائها
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ــة وختلــص   - ١٤ ــة الورق ــرار بأمهي ــة التحقيــق يفاالضــطالع إىل اإلق  . الوقــت املناســببعملي
ــسه   ــت نف ــشري يف الوق ــة االضــطالع بــ   إىل  وت ــة ضــرورة كفال ــق  اإلجراءات القانوني ــة ووف بدق

  .سيادة القانوناألصول الواجبة، وبأسلوب يناظر ما يف الدول األخرى اليت تسترشد باحترام 
  

 مقدمة  - أوال  
زعومـــة لقـــانون تتنـــاول هـــذه الورقـــة عمليـــة التحقيـــق اإلســـرائيلية يف االنتـــهاكات امل   - ١

وتركــز علــى وجــه اخلــصوص علــى التحقيقــات واإلجــراءات القانونيــة   . )٣(الرتاعــات املــسلحة
 والــدروس املــستفادة فيمــا يتعلــق بــإجراءات قــوات الــدفاع اإلســرائيلية يف غــزة يف الفتــرة مــن   

ــانون األول ٢٧ ــاين١٨إىل  ٢٠٠٨ ديـــسمرب/كـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــزة’’ (٢٠٠٩ينـ ــة غـ ‘‘ عمليـ
 .)‘‘عملية الرصاص املصبوب’’ضا باسم املعروفة أي

وقــد أعطــت عمليــة غــزة مثــاال صــرحيا علــى الرتاعــات املعقــدة واملــثرية للتحــدي وغــري   - ٢
ففي مثل هـذه الرتاعـات، تكـون الـدول           .املتوازنة اليت ما فتئت الدول جتد نفسها متورطة فيها        

ــدة بأيــ       ــرب نفــسها مقي ــدول ال تعت ــة  جمــربة علــى مواجهــة جهــات مــن غــري ال ة التزامــات قانوني
ــسانية أو ــادئ يف إطــار اســتراتيجية       . إن ــهاك هــذه املب ــا ُتقــدم تلــك اجلهــات علــى انت وكــثريا م

 .ومدنيي الدولة املدافعة ملخاطر أكرب متعمدة، مما يعرض مدنييها

عن حترك العناصر املـسلحة      ويف وجه هذه التحديات واملآزق احلقيقية احلادة اليت تنشأ          - ٣
 املدنيـة وخلفهـا، فـإن املـشورة القانونيـة واالمتثـال الكامـل لاللتزامـات القانونيـة                   داخل املنـاطق  

وعلى الصعيد الدويل، يتطلـب األمـر إقامـة حـوار وتـشاور وثـيقني             . واإلنسانية أمر بالغ األمهية   
بــني الــدول الــيت تواجــه هتديــدات مماثلــة مــن أجــل تبــادل التجــارب والنظــر يف أفــضل الــسبل      

وعلى الـصعيد الـوطين، يتطلـب      . قانون املكرسة يف مثل هذه الظروف املعقدة      إلعمال مبادئ ال  
املوقف بذل جهـود مـستمرة لكفالـة إدراج مبـادئ قـانون الرتاعـات املـسلحة كجـزء ال يتجـزأ            
من مواد تدريب اجلنود والقيادات العسكرية، وكفالـة أن يـسترشد التخطـيط وكـذا القـرارات        

 .التشغيلية هبذه املبادئ

أيـضا أن    الوة على هـذه التـدابري، الـيت تتخـذ عـادة قبـل العمليـات وأثناءهـا، جيـب                   وع  - ٤
وينبغي أن يـشمل ذلـك إجـراء      . حيظى استعراض العملية بعد تنفيذها بأقصى درجات االهتمام       

__________ 
الـذي يـصف االلتزامـات القانونيـة         -مبعنـاه العـام     ‘‘ قانون الرتاعات املسلحة  ’’تستخدم هذه الورقة مصطلح       )٣(  

فيــستخدمه ‘‘ القـانون اإلنــساين الــدويل ’’وأمــا مــصطلح . زاع مــسلح يف ســياق عملياهتـا املــسلحة ألطـراف نــ 
الكــثري مــن البلــدان  الكــثري مــن املعلقــني والكــثري مــن البلــدان كمــصطلح بــديل، لكــن إســرائيل، شــأهنا شــأن  

  .األخرى، تفضل مصطلح قانون الرتاعات املسلحة
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التساؤل فيما يتعلق مبدى مالءمـة التـدابري أو القـرارات      حتقيق شامل يف كافة احلوادث اليت تثري      
لكن الطبيعة املعقـدة هلـذه العمليـات وحجمهـا يعـين حتمـا وقـوع                . شروعيتهااملتخذة ومدى م  

وال يعـين بالـضرورة وقـوع نتـائج مأسـاوية، مبـا يف               .)٤(حاالت مأساوية وأخطاء وسـوء تقـدير      
ويف الوقـت نفـسه،     . ذلك قتل املدنيني وإتالف املمتلكات، حدوث انتهاكات للقـانون الـدويل          

الئل إىل وقوع انتهاكات فيها جيب أن ختـضع تلـك احلـاالت             فحني تكون مثة حاالت تشري الد     
 .للتحقيق الكامل واملالحقة القضائية

لكفالـة   وتلتزم إسرائيل بكفالة إجراء حتقيق واف ونزيه يف كل حالة من هذه احلاالت              - ٥
قـف  استقاء الدروس املستفادة، بل املبادرة إىل اختاذ إجراءات جنائية أو تأديبيـة عنـدما يـربر املو    

وهلذا الغرض، فإن السياسة العامة اليت تتبعهـا قـوات الـدفاع املدنيـة تقتـضي التحقيـق يف                   . ذلك
وال تقتـصر احلـوادث    . أي ادعاء بوقوع جتـاوزات، بغـض النظـر عـن مـصدر تلـك التجـاوزات                

 الورقـة،  ه، اليت مت التحقيق فيها يف أعقاب عملية غزة، وترد بالتفصيل يف هـذ             ١٥٠ـ  املنفصلة ال 
 ، بــل تــشملالتحقيقــات الـيت فُتحــت بـسبب انــشغال إســرائيل ذاهتـا إزاء بعــض احلـوادث    علـى  

أيــضا حتقيقــات فتحــت اســتجابة لــشكاوى وتقــارير مــن ســكان فلــسطينيني ومنظمــات حمليــة    
 .ومنظمات غري حكومية دولية وتقارير صادرة عن األمم املتحدة وعن وسائط إعالمية

 هـذه الورقـة حملـة عامـة عـن اآلليـات الـيت وضـعتها                 ويعرض اجلزءان الثاين والثالث مـن       - ٦
ومن بينـها آليـات عاملـة داخـل         . يف ادعاءات انتهاك قانون الرتاعات املسلحة      إسرائيل للتحقيق 

 الدفاع اإلسرائيلي، لكنها مستقلة عن هرم القيادة العسكرية، وكذا آليـات رقابـة مدنيـة                جيش
 بوصــفها حمكمــة العــدل العليــا، وتكــون خمولــة دعقــتــشمل املــدعي العــام واحملكمــة العليــا الــيت ت

ونظـام التحقيـق    . سلطة املراجعة القضائية ألي قرار مبقاضاة اجلناة املزعومني أو عدم مقاضاهتم          
ــيت تواجــه        ــة ال ــدول الدميقراطي ــد مــن ال ــنظريه يف العدي ــة القــضائية اإلســرائيلي شــبيه ب واملالحق

 . إىل النظم اليت وضعتها الدول يف هذا الصددوترد اإلشارة يف اجلزء الثالث. حتديات مماثلة

التحقيق يف الشكاوى اليت تـدعي وقـوع    ويركز اجلزء الرابع على وجه اخلصوص على   - ٧
. لقانون الرتاعات املسلحة خـالل عمليـة غـزة، وُيـبني مـآل التحقيقـات الـيت فُتحـت                   انتهاكات

 الـيت أُدخلـت علـى اإلجـراءات         ويتناول أيضا بعض الـدروس املـستفادة فعـال، ومنـها التغـيريات            
  .التشغيلية، يف ضوء استنتاجات التحقيقات اليت أُجريت حىت اآلن

  

__________ 
على حنو مؤمل هو أن ما يقارب نصف من قتلوا من جنودها خـالل عمليـة                إن ما يذكّر إسرائيل هبذه احلقيقة         )٤(  

  .غزة، لقوا مصرعهم بسبب نريان قوات الدفاع اإلسرائيلية اليت صوبت حنوهم عن طريق اخلطأ
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حملة عامة عـن النظـام الـذي تتبعـه إسـرائيل يف اسـتعراض ادعـاءات سـوء                     -ثانيا   
 السلوك

ــانوين متطــور جــدا        - ٨ ــام ق ــا نظ ــة، وهل ــة دميقراطي ــرائيل . إســرائيل دول ــم أن إس ــد  ورغ ق
 من دول اجلوار ومن اجلهات غري الدول، فإهنـا تظـل متـشبثة            هاوجودلدات   هتدي  دوما واجهت

 :بسيادة القانون، على حنو ما أقرت به احملكمة العليا يف إسرائيل

، فليـست كـل الوسـائل مقبولـة لـديها، وليـست             -هذا هو قدر الدميقراطية     ’’    
ــا     ــا أعــداؤها متاحــة هل ــيت يتبعه ــان، يت . كــل األســاليب ال ــى  ويف بعــض األحي حــتم عل

. وحىت يف هذه احلالة، يكون للدميقراطية اليـد العليـا         . الدميقراطية أن تقاتل بيد مكتوفة    
ويف هنايــة . وســيادة القــانون وحريــة الفــرد ميــثالن عنــصرين مهمــني يف فهمهــا لألمــن   

ــذليل          ــوة بت ــذه الق ــا ه ــسمح هل ــة وت ــصران روح الدميقراطي ــذان العن ــزز ه ــاف، يع املط
 .)٥(‘‘املصاعب

جب القانون األساسي اإلسـرائيلي للجـيش، فـإن قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية تابعـة                 ومبو  - ٩
 الدفاع اإلسرائيلي، شأنه شـأن أيـة سـلطة حكوميـة            جيشو. للحكومة املدنية ومسؤولة أمامها   

ــسارية     ــة ال ــسيادة القــانون، مبــا يف ذلــك قواعــد القــانون الدولي واحلكومــة، . أخــرى، خاضــع ل
ــا ــا  مب ــدفاع اإلســر جــيشفيه ــسؤولونائيلي، ال ــاهت  م ــةم عــن التزام ــضاء    القانوني ــام نظــام الق  أم

 .اإلسرائيلي

 وهــم يف هــذه احلالــة-وإســرائيل ملتزمــة أوال وقبــل كــل شــيء بتوعيــة وكــالء الدولــة   - ١٠
ويـشمل ذلـك   .  الدفاع اإلسـرائيلي بواجبـاهتم وبـالقيود املفروضـة علـيهم          جيشجنود  و قيادات

وعنـدما  . )٦(يف اجلـيش  ة على نطاق واسع يف خمتلف الرتب        نشر مبادئ قانون الرتاعات املسلح    
ُيشتبه يف وقوع انتهاكات لتلك املبادئ، فـإن النظـام القـضائي اإلسـرائيلي لـيس ُمهيـأً فحـسب                    

 االنتهاكات يف املستقبل، بل إلتاحة الفرصة جلـرب الـضرر الـذي حلـق بأيـة                 ءإلنزال العقاب ودر  
صم بالقانون، أو مدى حـدة التهديـد الـذي يـشكله            وعدم تقيد اخل  . جهة بسبب جرائم الدولة   

 . ليس عذرا إلتيان تصرف غري مشروع أو غري الئق، وال ينبغي له أن يكون كذلك

ــانون الرتاعــات         - ١١ ــدويل وق ــانون ال ــا يف ذلــك الق ــانون، مب ــسيادة الق ــال ل ــضمان االمتث ول
. وء السلوك ومالحقتـها    الدفاع اإلسرائيلي نظاما للتحقيق يف ادعاءات س       جيش أنشأ املسلحة،

__________ 
  )٥(  Public Committee Against Torture in Israel State of Israel, HCJ 5100/94. 39 (6 September 1999).  
جندي أن ميتثل ألمر تكـون عـدم مـشروعيته       أي  لنشر الواسع مهم بوجه خاص ألن إسرائيل حترم على          هذا ا   )٦(  

  .بائنة
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ويشمل هذا النظام، على غرار النظم النظرية يف العديد مـن الـدول، استعراضـا متعـدد العناصـر          
ــستويات  ــشرطة العــسكرية،      -وامل ــراد ال ــة، وشــبكة مــن أف ــة عــسكرية داخلي  إجــراءات تأديبي

. عيومدعون عامون وحماكم، وعمليـة رقابـة تـشرف عليهـا الـسلطات املدنيـة واجلهـاز التـشري                   
ــة   -ومــع أن فــرادى مكونــات هــذا النظــام    ــة حكومي ــة هيئ  قــد - كمــا هــو احلــال بالنــسبة ألي

تؤدي دورها بالصورة املطلوبـة، فـإن وجـود العديـد مـن الـضوابط واملـوازين يكفـل احتـرام                      ال
 .سيادة القانون

  
 نظام القضاء العسكري  -ألف   

ام يف الكـثري مـن الـدميقراطيات،    النظام القضائي العسكري اإلسرائيلي، شأنه شأن النظ    - ١٢
فقـانون القـضاء العـسكري    . لكنـه مـستقل مـن الناحيـة املهنيـة      جزء من القوات املسلحة للدولة    

 أنشأ نظام احملاكم العسكرية، وهو الذي ينظم التحقيق ولـوائح االهتـام         ١٩٥٥ اإلسرائيلي لعام 
قــضائي العــسكري مجيــع ويتنــاول هــذا النظــام ال .ومقاضــاة املتــهمني بارتكــاب ســوء الــسلوك 

ادعــاءات اجلــرائم أو انتــهاكات القــانون الــيت يرتكبــها أفــراد قــوات الــدفاع اإلســرائيلية، مبــا يف  
 .ذلك ادعاءات وقوع سلوك غري الئق يف ساحة املعركة

 العــام دعــاءهيئــة اإل: ويتكــون النظــام القــضائي العــسكري مــن ثالثــة عناصــر رئيــسية    - ١٣
  . واحملاكم العسكرية،سكرية للتحقيق اجلنائيوشعبة الشرطة الع، العسكري

  
  هيئة االدعاء العام العسكري  )١(  

، درجة عالية من االحتـراف والتـدريب  حمامني على  تضم هيئة االدعاء العام العسكري   - ١٤
أيـضا   املـشورة    تـسدي  و .)٧(قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية     وتتوىل مسؤولية إقامة العدل يف أوسـاط        

 بــشأن القــانون العــسكري كافــة اإلســرائيليفــرق جــيش الــدفاع لعامــة و ااألركــانرئــيس إىل 
املــدعي العــام العــسكري  الــصادرة عــن والقــرارات والفتــاوى القانونيــة .)٨(والــداخلي والــدويل

  .)٩(للجيش جبميع مكّوناتهملزمة 
ــع   - ١٥ ــام العــسكري ويتمت ــة  املــدعي الع ــه يف عــداد مــوظفي  رغــم  باســتقاللية قانوني دخول

 الـدفاع   يشواألوامـر الـصادرة عـن القيـادة العليـا جلـ           .  الدفاع اإلسـرائيلي   يشالعامة جل األركان  
__________ 

الـصادر عـن القيـادة العليـا     ) أ( )٢(٠٦١٣-٢؛ األمـر رقـم   )٤(، )٢(١٧٨قانون القضاء العسكري، الفقـرة        )٧(  
  .يش الدفاع اإلسرائيليجل

الـصادر عـن القيـادة العليـا     ) ٤( )ب( )٢(٠٦١٣-٢ألمر رقـم    ؛ ا )١(١٧٨قانون القضاء العسكري، الفقرة       )٨(  
  .يش الدفاع اإلسرائيليجل

  ).١٩٩٧يوليه / متوز٢٩ (HO 4723/96 11 ، العاماملدعيضد أفيفيت أتيا انظر قضية   )٩(  
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صــالحياته وســلطته، اإلســرائيلي تــنص علــى أنّ املــدعي العــام العــسكري، يف معــرض ممارســة   
ــخيــضع  ال’’ ــانوناسلطة إال ل ــع  .)١٠(“لق ــايل، ال يتب ــسكري    وبالت ــام الع ــدعي الع ســلطة أّي امل

كبــار الــضباط،   مــنأّيأوامــر مباشــرة مــن  أييتلقــى هــو ال و. القانونيــةيتعلــق باملــسائل  فيمــا
 عــام عــسكري  وكمــا أوضــح ذلــك مــدع.باســتثناء رئــيس األركــان يف املــسائل غــري القانونيــة

  :يف اجليش من نوعه فريدمبركز املدعي العام العسكري سابق، يتمتع 
الـيت  العـسكرية   دة  القيـا  أوامـر مـن      العـسكري االدعاء العـام     أعضاء   يتلقىال  ’’    

وال يتبـع  . تنبـع حـصرا مـن سـلطتهم االستنـسابية       ، والقرارات اليت يتخذوهنا     يتبعون هلا 
ال خيـضع إلمـرة     لرئيس األركان فيما يتعلق مبمارسة سـلطاته و       املدعي العام العسكري    

  .)١١(“حبكم األمر الواقعوال حبكم القانون  ال -اإلطالق أحد على 
مــن مــوظفي هيئــة كــل موظــف يتمتــع هبــا أيــضا لعــام العــسكري املــدعي اواســتقاللية   - ١٦

 يتلقـى أي    فقـط، وال    العـام العـسكري    فكـل منـهم خاضـع للمـدعي       . االدعاء العـام العـسكري    
  .اهليئةمن خارج عسكريني أوامر مباشرة من قادة 

 .يتهاسـتقالل تقـدم دلـيال إضـافيا علـى     املـدعي العـام العـسكري    ُيعـيَّن هبـا   الطريقة الـيت   و  - ١٧
بناء علـى    املدعي العام العسكري  بتعيني  وزير الدفاع   يقوم  بموجب قانون القضاء العسكري،     ف

سـائر  مـن  أمـا القـسم األكـرب    . )١٢( الـدفاع اإلسـرائيلي  يشجلـ توصية من رئيس األركـان العامـة      
  .مباشرةة رئيس األركان العامنهم يعّيف الدفاع اإلسرائيلي جيشكبار الضباط يف 

املـــدعي العـــام  الـــيت يـــضطلع هبـــا -  التنفيذيـــة واالستـــشارية-ملزدوجـــة املـــسؤولية او  - ١٨
. )١٣(يف بلدان أخرى مثل اململكة املتحـدة      توازي مسؤولية كبار احملامني العسكريني      العسكري  

ة لقــوات القانونيــالــيت ُتــصدر التوجيهــات  هيئــة االدعــاء العــام العــسكري، داخــل ،وحــداتوال
هـؤالء   اليت يرتكبها أفـراد تلـك القـوات وتالحـق         رائم املزعومة   اجلتنظر يف    و ةسرائيلياإلالدفاع  

وظيفـة املالحقـة القـضائية هـذه هليئـة االدعـاء            و. األفراد قضائيا، مستقلة الواحـدة عـن األخـرى        
ون العــسكريون واملــدعون العــاّمرئــيس النيابــة العامــة العــسكرية  العــام العــسكري يــضطلع هبــا  

__________ 
  .يش الدفاع اإلسرائيليالصادر عن القيادة العليا جل) ألف( )٩(٠٦١٣-٢األمر رقم   )١٠(  
حملـة عامـة عـن الوضـع الـراهن       ‐ النظـام القـضائي العـسكري اإلسـرائيلي    ن وييفـات تـومر،     مناحيم فنكلـشتاي    )١١(  

ــستقبل  ــى  )أُمهلــت احلواشــي ( AIR FORCE L. REV, 137, 140 (2002) 52، ونظــرة ســريعة إىل امل ــوافر عل ، املت
  .http://findarticles.com/p/articles/mi_m6007/is_2002_Wntr/ai_103136516/?tn=content;col1: املوقع التايل

  ).أ (١٧٧قانون القضاء العسكري، الفقرة   )١٢(  
  .أدناه‘  هاء-ثالثا ’انظر الفرع   )١٣(  
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ون  والنواب العـامّ   ،) املالحقة القضائية   وغريها من وحدات   قليميةن يترأسون الوحدات اإل   الذي(
  .)‘‘ةالعسكريلنيابة العامة ا’’ما يسّمى مجاعيا  (العسكريون

ــضا وخيــول ال  - ١٩ ــام العــسكري  ئي نظــام الق ــدعي الع ــة    والعــسكري امل ــة العام ــيس النياب رئ
 اجلـرائم   ن مـرتكيب  مـ  القضائية للجنـود     اتاملالحقني إدارة   العسكري واملدعني العامني    العسكرية

ــسكرية  ــددة الع ــسكري   احمل ــضاء الع ــانون الق ــاب دون إذن،  (يف ق ــل الغي ــمث ــشائن سلوك وال ال
اإلسـرائيلي  قـانون العقوبـات     الـيت يـنص عليهـا       نائيـة   اجلرائم  اجلـ ، فـضال عـن      )، والنهب لضباطل
وز جيـ عندما تثبت األدلة وجود احتمال معقول بأن جرميـة أو خمالفـة قـد ارتكبـت،                 و. )١٤(لعاما

أن احملـاكم العـسكرية أو      أمـام    بتقـدمي الئحـة اهتـام        ا عامـ  نائبـا  العسكري أن يأمر     للمدعي العام 
مثـل أي   ،   العـسكريني   من النواب العـامني     هذه العملية  وتقتضي. عقد جلسة تأديبية  ا ب أمر قائد ي

  .)١٥( فقط أدلة كافيةعندما تتوافر االهتام حةئوتقدمي الجنائية، دراسة األدلة بعناية إجراءات 
  وحـدة متخصـصة داخـل النيابـة العامـة           املدعي العام العسكري   ، أنشأ ٢٠٠٧عام  ويف    - ٢٠

ــسكرية هــي   ــب الع ــام  مكت ــدعي الع ــع     امل ــى مجي ــة، لإلشــراف عل ــشؤون التنفيذي ــسكري لل الع
املزعـوم أثنـاء تنفيـذ    سـوء الـسلوك     قـضايا   ميـع   جلاملالحقات القـضائية    إجراء مجيع   التحقيقات و 

 اإلسـرائيلي ضـد     الـدفاع جنـود جـيش     اصة سـوء الـسلوك املزعـوم مـن جانـب            وخ -العمليات  
ــسكرية    ــات العـ ــالل العمليـ ــسطينيني خـ ــدنيني الفلـ ــشمل  و.املـ ــة تـ ــق يف  املواليـ ــب التحقيـ كتـ

ن و العـامّ  والنـواب . مالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا     و نتهاكات املزعومة لقانون الرتاعات املـسلحة     اال
خــربات خاصــة يكتــسبون وخاصــا  اتــدريب، يتلقــون علــى وجــه التحديــد يف املكتــب ن واملعينــ

يف هذا النوع مـن القـضايا وتقـدميها إىل          التحقيق  اليت يشتمل عليها    فريدة  اللصعوبات  ملواجهة ا 
  .ذه الوحدةاملساعدة هلن من وحدات أخرى و عاّميقدم نواب،  الضرورةعندو. احملاكمة

  تحقيق اجلنائيالشرطة العسكرية للشعبة   )٢(  
 الـدفاع جـيش   الكيـان الرئيـسي داخـل        يهـ  تحقيـق اجلنـائي   الشرطة العـسكرية لل    شعبة  - ٢١

مئـات احملققـني    هـي تـضم      و .اليت يرتكبها جنـود    التحقيق يف اجلرائم املزعومة    املعين ب  اإلسرائيلي
تم ويـ . يف وحـدات إقليميـة ومتخصـصة خمتلفـة        املعيـنني   االحتيـاط،   أفـراد   املدربني، مبـا يف ذلـك       

دراســات قانونيــة يف  تــشمل، يف مجلــة أمــور، ستمر حنــو ســتة أشــهرتــبيــة دورة تدريكــل حمقــق 
حتـت سـلطة املـدعي العـام        اليت تقـع    و،  الدفاع اإلسرائيلي يش   التابعة جل  كلية القانون العسكري  

__________ 
  .٢٨٠قانون القضاء العسكري، الفقرة   )١٤(  
وز توجيــه الئحــة اهتــام جنــائي مبوجــب إحــدى الــسوابق الــيت ُشــكلت أمــام احملكمــة اإلســرائيلية العليــا، ال جيــ  )١٥(  

 انظـر مـثال   . موعة، مبـا فيهـا أدلـة الـرباءة        يف ضوء مجيع األدلة اجمل    ‘‘  باإلدانة تمال معقول اح’’عندما يوجد    إال
  ).١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠ (HCl 2534/97، ياهاف ضد املدعي العام احلكومي
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امتحـان  كـل جنـدي اجتيـاز       ه الـدورة التدريبيـة، يـتعني علـى          بعد االنتهاء من هـذ    و. العسكري
  .)١٦(ؤذن له بالعمل كمحقق يف الشعبةأن يقبل ، عسكريُيجريه مدع عام 

فـي الـسنوات اخلمـس املاضـية،     ف.  اليت تضطلع هبا الـشعبة واسـع جـدا    نشطةاألونطاق    - ٢٢
 ١١ ٠٠٠أكثـر مـن     ت   ومجعـ  سـنويا يف املتوسـط     حتقيـق  ٣ ٣٠٠ما يقرب مـن     الشعبة  فتحت  
 يف  شــخص١ ٤٠٠وتعتقــل  مــشبوه ٥ ٥٠٠مــع مــا يبلــغ متوســطه  الــشعبة قــق وحت. ةشــهاد

ــنويا ا ــط سـ ــام و. ملتوسـ ــسبة  ، ٢٠٠٩يف عـ ــت نـ ــبعة يف مشلـ ــة سـ ــات   املائـ ــذه التحقيقـ ــن هـ مـ
  .فلسطينيني مشتكني

لتـدريب  الشكاوى اليت تـرد مـن فلـسطينيني         يعاجلون  الذين  ون  اجلنائيوخيضع احملققون     - ٢٣
بعض هؤالء احملققني باللغـة العربيـة،       ويتحدث  . يف جمال القانون الدويل    متخصص، مبا يف ذلك   

اللغـة العربيـة، يـشاركون يف مقـابالت مـع مـشتكني              ب شـفويني آخرون متـرمجني    ستخدم  يما  بين
  .نيوشهود عيان فلسطيني

 يتـشاور احملققـون التـابعون للـشعبة مـع هيئـة االدعـاء العـام العـسكري           ،  وعند االقتضاء   - ٢٤
عي العـام  وباإلضـافة إىل ذلـك، عـني املـد        .  مـا معاجلـةً سـليمة      حتقيـق كيفيـة معاجلـة     فيما يتعلـق ب   

 .ا للـشعبة   قانونيـ  امستـشار ليعمـل     هيئـة االدعـاء العـام العـسكري         مـن  ا قانونيـ  االعسكري موظف 
الدائمـــة للـــشعبة األوامـــر يف  الـــسياسة القانونيـــة إدمـــاج لكفالـــةقـــانوين الستـــشار امل ويـــسعى
  .تهاوأنظم
 نقـل امللـف   وم ب تق العسكرية و   العامة إىل النيابة تقدم الشعبة تقريرا    ،   ما يف ختام حتقيق  و  - ٢٥

الـشعبة   امللـف إىل   العسكرية النيابة العامةتعيديف كثري من احلاالت، و. إىل نائب عام لينظر فيه    
يقـرر  ، لتحقيـق تكميلـي  إذا مل يكـن هنـاك حاجـة         و.  إلجراء حتقيق تكميلي   عمليةمع تعليمات   
ى جنائيــة  رفــع دعــورئــيس النيابــة العامــة العــسكرية مــدى مالءمــةأو  عــسكريال املــدعي العــام

املتــسمة االت احلــيف و.  وطبيعــة ســوء الــسلوك املزعــوم املتــوافرةتأديبيــة، اســتنادا إىل األدلــة  أو
  .هذا القرار بالتشاور مع املدعي العام العسكريُيتخذ تعقيد أو احلساسية، بكثري من ال

  
  احملاكم العسكرية  )٣(  

ــة  تبـــت  - ٢٦ ــهم املوجهـ ــسكرية يف التـ ــاكم العـ ــود إىل احملـ ــرائيلي جـــيش جنـ ــدفاع اإلسـ  الـ
  وهـذه  .عـسكرية حماكمات  نائية من خالل    اجلرائم   من اجل   غريها رائم عسكرية أو  يتعلق جب  فيما

تـضم يف الوقـت نفـسه      حمـاكم إقليميـة،     عدة  احملاكم، اليت تشمل حمكمة االستئناف العسكرية و      
 ينظـرون   بالقـضايا الـيت   عالقـة   تـربطهم أي    جيـب أال    (ني   عـادي  اضباطوعسكريني حمترفني   قضاة  

__________ 
  ).٣( )أ (٢٥٢قانون القضاء العسكري، الفقرة   )١٦(  
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، وجيــب أن ا حمترفــا علــى األقــل عــسكرييا حمكمــة عــسكرية قاضــوجيــب أن تــضم كــل). فيهــا
قـانون القـضاء العـسكري      يـنص   و. )١٧( اسـتئناف  هيئـة  يف أي    يشكل القـضاة احملترفـون األغلبيـة      

القـانون،  إال سـلطة    عـسكري ألي سـلطة      ال يقاضـ ال خيـضع ال   املـسائل القـضائية،     يف  ’’ه  على أن 
  .)١٨(“سلطة قادته العسكرينيل شكل من األشكال ضع بأيخيوال 
 مكونـة   مـستقلة بـل جلنـة     القـادة العـسكريون     ون احملترفون ال يعّينـهم      القضاة العسكري و  - ٢٧

احملكمــة العليــا اإلســرائيلية وحمكمــة االســتئناف  مــن وأعــضاء  وزيــر العــدل ومــن وزيــر الــدفاع
ون احملترفـون   عـسكري القـضاة   خيدم ال  و .)١٩()وغريهم(وممثل لنقابة احملامني اإلسرائيلية      العسكرية

ويـضم  . لمحـاكم العـسكرية، يرأسـها رئـيس حمكمـة االسـتئناف العـسكرية            لوحدة منفصلة   يف  
ــالك  تــرؤس جيــوز هلــم العديــد مــن القــضاة املــدنيني، الــذين     احملتــرفني لقــضاة العــسكريني  ا م

لقـضاة  إقالـة ا   جيـوز   الو. )٢٠(كاحتيـاطيني اإلجراءات العسكرية كجزء من واجباهتم العـسكرية        
  .يف إطار إجراء خاصوذلك  جسيم، سوء سلوكإال بسبب احملترفني العسكريني 

مفتوحـة   إجراءاهتـا فإن  القواعد العسكرية،   نطاق  أن احملاكم العسكرية تقع داخل      ومع    - ٢٨
يف جلـسات سـرية   ات احملاكمـ إجـراء   لمحـاكم العـسكرية     وال جيـوز ل   . بـصورة عامـة    للجمهور

يترتب على إجـراء تلـك احملاكمـات علنـا تعـريض            منها، مثال، أن    دة فقط،   وف حمد يف ظرو  إال
وهـي  احملكمة العسكرية،   جلسات   وقائع   ة تغطي اإلعالموسائل  وميكن ل . )٢١(للخطرأمن الدولة   

 املوقـع   علـى حملـاكم العـسكرية     الـصادرة عـن ا    عديد من األحكام القـضائية      تفعل ذلك؛ وُينشر ال   
علـى شـبكة    املتاحـة للجمهـور      خمتلـف قواعـد البيانـات        وكذلك يف يلي،  لقضاء اإلسرائ لالرمسي  
تكون مطابقة للقواعـد    أن   يف احملاكم العسكرية     اإلثباتبصورة عامة، تكاد قواعد     و. اإلنترنت
  .)٢٢( يف اإلجراءات اجلنائية املدنيةالسارية

__________ 
  .٢١٦ و ٢٠٢قانون القضاء العسكري، الفقرتان   )١٧(  
أشارت احملكمة العليا اإلسرائيلية إىل أنّ مـشاركة ضـباط عـاديني يف             . ١٨٤القضاء العسكري، الفقرة    قانون    )١٨(  

تعزيز املسؤولية املشتركة جلميع أفراد املؤسسة العسكرية فيما يتعلق مبا حيـصل            ’’احملاكم العسكرية تؤدي إىل     
ــيش ــسكرية   . ‘‘يف اجلــ ــة العــ ــيس احملكمــ ــد رئــ ــاتس ضــ ــضائية امل ، كــ ــدائرة القــ ــةالــ  HCJ 142/79 6، ركزيــ

  ).١٩٧٩يونيه /حزيران ١٠(
  ).أ (١٨٧انظر قانون القضاء العسكري، الفقرة   )١٩(  
  .جيم١٨٧و ) ب( ١٨٥انظر قانون القضاء العسكري، الفقرتان   )٢٠(  
  .٣٢٤انظر قانون القضاء العسكري، الفقرة   )٢١(  
انون الـساري علـى اإلجـراءات اجلنائيـة يف     الـيت حـددت أنّ القـ     (٤٧٦انظر قانون القضاء العسكري، الفقرة        )٢٢(  

وقواعـد اإلثبـات   ). احملاكم املدنية ينطبق يف احملاكم العـسكرية إال إذا نـصت مـادة حمـددة علـى خـالف ذلـك         
اليت ختص احملاكم العسكرية حصرا جيب أن تفسَّر يف ضوء أحكام مماثلة يف قانون األدلـة العـام ومبـادئ هـذا                      

  ).٢٠٠٦مايو / أيار٤ ( Cr.A 5121/98، ضد النائب العام العسكريإيزاسكاروف انظر . القانون
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ــواب العــامني    - ٢٩ ــة   وللن ــه متــساهال للغاي درجــت  وقــد. احلــق يف اســتئناف حكــم يعتربون
. رتكاب جرائم ضد املـدنيني    الاجلنود املدانني   بشكل صارم مع     على التعامل    احملاكم العسكرية 

ــضية  ف ــي ق ــبف ــام النائ ــسكري  الع ــب  الع ــنيضــد الرقي ــثالإيل ــززت ،  م ــتئناف  ع ــة االس حمكم
  : والحظت احملكمة.لنهببتهمة ااملفروضة على أحد اجلنود املدانني العسكرية العقوبة 

حمظورة خالل نـزاع مـسلح يلحـق الـضرر          أعماال  رتكب  الذي ي  نديإن اجل ’’    
ومـن الواضـح بالتـايل أن احلـرب إذا     . املهزوم واملنتصر كإنسان على حد سواء    كرامة  ب

  .)٢٣(“اشتدت والوطيس إذا محي يقتضيان يف الواقع أن يرتفع صوت األخالق ويعلو
شـددت  ،  ر والعريـف روي   ضـد العريـف ليـو      العام العسكري    النائب يف قضية وباملثل،    - ٣٠

ن يف الـشرطة    اخيـدم كانـا   لـذين   لا العقوبة املفروضة علـى اجلنـديني        العسكريةاالستئناف  حمكمة  
  :إىل ما يليوخلصت احملكمة .  باالعتداء على معتقلني فلسطينينياأدينوالعسكرية 
ــهمان  ’’     ــهاكانتــهك املت ــشرا التزاماهتمــا  صــارخاانت ــة  يف مــواطنني وككب دول

 وجنـديان    جـزء مـن اجملتمـع اإلسـرائيلي        واملتهمان. ضباط شرطة كو جنودك و إسرائيل
ومهـا، مبـا ارتكبـاه      .  الـشرطة العـسكرية    ان مـن أفـراد    وفرد جيش الدفاع اإلسرائيلي  يف  

النـاجم عـن   الـضرر  و. هـذه اجلماعـات  فرد من أفراد كل من أعمال، قد أحلقا الضرر ب 
كباه بل، على غـرار صـخرة تلقـى يف          الذي ارت القبيح  العمل  قتصر على   ي ال   اتصرفاهتم

  .)٢٤(“حميطهما بأكملهيؤثر على بئر، 
  

   العسكريئينظام القضاال  علىاملديناإلشراف   - باء  
  املدعي العام إلسرائيل  )١(  

 أم ال، وكـذلك قـراره       جنـائي حتقيق  فتح  بالعام العسكري   املدعي  قرار  جيوز أن خيضع      - ٣١
زيد من االستعراض من قبـل املـدعي العـام لدولـة إسـرائيل،              الئحة اهتام، مل  أو عدم تقدمي    بتقدمي  

  .عاليةسلطة  ذات وهو شخصية مستقلة
 احملكمـة العليـا     قـضت ،  ضـد النائـب العـام     عطيـه   أفيفيـت    يف قـضية     على سـبيل املثـال،    ف  - ٣٢

تغـيري موقفهـا بـشأن      أن يأمر هيئة االدعاء العام العـسكري ب       لمدعي العام   بأنه جيوز ل  اإلسرائيلية  
  :احملكمة على النحو التايلوفُسِّر قرار .  الئحة اهتام جنائيةدميتق

__________ 
  ).٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ (C/62/03 11E، إيلنيضد الرقيب العسكري  العام النائب  )٢٣(  
ــب  )٢٤(   ــسكري  النائــ ــام العــ ــ العــ ــف روي  ضــ ــور والعريــ ــف ليــ  / آب٢١ (C/146/03 17 و C/128/03، د العريــ

  ).٢٠٠٣ أغسطس
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ــام  إن ســلطة ’’     ــدعي الع ــامل ــى   ب ــه عل ــسكري   أن يفــرض رأي ــام الع ــدعي الع امل
وبعبـارة  . حمكمـة عـسكرية   أو تقدميها أمام    اهتام  الئحة  احلاالت، إلغاء   تلك  ، يف   تشمل

الئحـة االهتـام   االت، أن ، يف هـذه احلـ  اعتقـد املـدعي العـام العـسكري    أخرى، حىت إذا  
أن قـرر   يالعـام أن    ، جيـوز للمـدعي      املدعي العـام  على  املسألة  ُعرضت  ، و جيب أال تقدَّم  

  .)٢٥(“قراره الغلبةيكون ل، والالئحة جيب أن تقدَّم
مبجـرد توجيـه رسـالة    سـتعراض  إطالق إجراء االنظمة غري حكومية وميكن ملشتك أو مل     - ٣٣

  .فيها إخضاع املسألة ملزيد من االستعراضإىل املدعي العام ُيطلب إليه 
 اإلسرائيليةاحملكمة العليا   )٢(  

ــسكري بطــريقتني       - ٣٤ ــام الع ــاكم املدنيــة النظ ــستعرض احمل ــة العليــا   . ت ــع احملكم أوال، تتمت
اإلســرائيلية بالــسلطة التقديريــة للنظــر يف طعونــات مباشــرة يف األحكــام الــصادرة عــن حمكمــة    

ثانيـا، عنـدما   . )٢٦(“أو مـستجدة ة صعبص مسألة قانونية هامة أو    خبصو”االستئناف العسكرية   
دعي  استعراض وإلغاء قرار اختذه املـ      مكاهنابإفتنعقد احملكمة العليا باعتبارها حمكمة العدل العليا        

أو املــدعي العـام بـشأن التحقيــق يف حالـة ســوء    /العـام العـسكري أو هيئــة االدعـاء العـسكرية و    
  .د أو تقدمي الئحة اهتام جنائية بصددهاسلوك مزعومة من قبل اجلنو

أو أي شـــخص ) مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات غـــري احلكوميـــة(وميكـــن ألي طـــرف معـــين   - ٣٥
ــواطنني وغــري امل  ويــشمل ذلــك  ( ــضرر مــن إجــراء حكــومي   ) قــيمنياألشــخاص مــن غــري امل يت
ل عليـا   ُيحتمل أن يتضرر منـه، أن يقـدم التماسـا إىل احملكمـة العليـا املنعقـدة كمحكمـة عـد                     أو

يطلب فيها أن ُيعترب اإلجراء متجاوزا لسلطة اجلهـة الـيت اختذتـه أو غـري قـانوين أو غـري معقـول                        
وجيـوز للمحكمـة العليـا عنـد االقتـضاء أن تـصدر أمـرا للحكومـة أو تـوفر                    . من حيـث اجلـوهر    

ومبوجب النظام القانوين اإلسـرائيلي فـإن قـرارات احملكمـة العليـا ضـد               . سبال أخرى لالنتصاف  
  .وات الدفاع اإلسرائيلية أو أية وكالة حكومية أخرى هي قرارات هنائية وملزمةق

وقد سبق أن قدم مقيمون من الفلسطينيني أو املنظمـات غـري احلكوميـة أو مـن ميثلـهم                     - ٣٦
 الــسلطة التقديريــة العــام العــسكريدعي املــالتماســات مكللــة بالنجــاح طعنــوا فيهــا يف ممارســة 

 :على ذلك ما يليومن األمثلة . لالدعاء

__________ 
املـدعي  ضـد   عطيـه   أفيفيـت   يف إشـارة إىل سـابقة ُشـكلت يف قـضية             (١٦٣،  ملرجع أعاله افنكلشتاين وتومر،     )٢٥(  

  )).١٩٩٧يوليه / متوز٢٩ (HCJ 4723/96، العام
  .٤٤٠من املادة ) ب(و ) أ(قانون العدالة العسكرية، الفقرتان طاء   )٢٦(  
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 ضـد   تقـدمي الئحـة اهتـام جنائيـة        بعـدم    النائب العام العسكري  ألغت احملكمة العليا قرار       •  
  .)٢٧(قائد رفيع الرتبة يف امليدان، وقد أدين القائد يف هناية املطاف بتلك التهم

، أثنــاء جلــسة اســتماع عقــدهتا احملكمــة  النائــب العــام العــسكري هيئــة االدعــاء قبلــت   •  
، بفتح حتقيق جنائي عسكري خبـصوص حادثـة مل ُينظـر فيهـا سـابقا إال يف إطـار                    العليا

  .)٢٨(حتقيق على مستوى القيادة
العـام العـسكري بتوجيـه التهمـة جلنـدي وقائـد            دعي  تدخلت احملكمة العليا يف قـرار املـ         •  

لقيامهــا علــى ) تكــاب جــرائم أخطــر ا بارمــبــدال مــن اهتامه (“شــائنســلوك ”بإتيــان 
ــإ مــا ــدعى ب وعقــب . )٢٩(ســجني مــن الــسجناء قــدمي طالق رصاصــة مطاطيــة علــى  ُي

 الئحـة االهتـام، موجهـة       العام العـسكري  هيئة االدعاء   صدور احلكم يف القضية عدلت      
 .)٣٠(هتما أخطر إىل القائد واجلندي

العـام العـسكري بعـدم تقـدمي        دعي  ويف حاالت أخرى أقرت احملكمة العليا قـرارات املـ           - ٣٧
 .)٣١(دل على امتالك احملكمة سلطة املوافقة على تلك القرارات أو رفضهاالئحة اهتام، مما ي

وكما لوحظ أعاله فقـد أنفـذت احملكمـة واجـب الدولـة والقـوات املـسلحة باالمتثـال                     - ٣٨
ــول   ل ــساري املفع ــانون ال ــدويل  (لق ــانون ال ــك الق ــا يف ذل ــى   ) مب ــك عل ــسانية، وذل ــايري اإلن وباملع

فمـثال أعلنـت احملكمـة يف       . )٣٢(ة املـستمرة وخطرهـا املاثـل      من حقيقة اهلجمـات اإلرهابيـ      مالرغ
 : أن٢٠٠٦ عام

__________ 
  .Jamal Abed al Kader Mahmoud Zofnan v. Military Advocate General, HCJ 425/89 (27 December 1989) :انظر  )٢٧(  
  .Brian Avery v. Military Advocate General, HCJ 11343/04 (1 March 2005) :انظر  )٢٨(  
ويـتعني علـى   ”(. Ashraf Abu Rahma v. Military Advocate General, HCJ 7195/08 (1 July 2009) :انظـر   )٢٩(  

يم الـسلوكية للقـوات املـسلحة اإلسـرائيلية، أن ُيرسـل رسـالة              نظام العدالة العـسكرية، الـذي يتـوىل تنفيـذ القـ           
حازمة تفيد بالدفاع الثابت واحلاسم عـن القـيم األساسـية للمجتمـع واجلـيش، وباإلنفـاذ الـصارم علـى مجيـع               

 للمبـادئ األساسـية   - سواء على صـعيد التـدريب أو الـسلطة القياديـة أو علـى الـصعيد العقـايب         -املستويات  
همــــا تمــــع اإلســــرائيلي واجلــــيش اإلســــرائيلي، الــــيت ُتــــضفي علــــى اجملتمــــع واجلــــيش مستي املــــشتركة للمج

  ).“واإلنسانية األخالقية
 مـن القـانون اجلنـائي اإلسـرائيلي،         ١٩٢اهتمت الالئحة املعدلة القائد بارتكاب جرمية التهديـد مبوجـب البنـد               )٣٠(  

.  من قانون العدالة العـسكرية     ٨٥وجب البند   واهتمت اجلندي جبرمية االستخدام غري القانوين لسالح ناري مب        
ــراد اجلــيش       ــرد مــن أف ــق بف ــصرف ال يلي ــان ت ــان بإتي ــى   وال. وكــذلك اهتــم االثن ــضية معروضــة عل ــزال الق  ت

  .العسكرية احملكمة
  .Iman Atrash v. Military Advocate General, HCJ 10682/06 (18 June 2007) :انظر على سبيل املثال  )٣١(  
 قضية تتناول هذه املسألة يف املوقـع الـشبكي          ٢٥الترمجة الرمسية باإلنكليزية ملا يزيد على       طالع على   ميكن اال   )٣٢(  

انظــر علــى  http://elyon1.court.gov.il/VerdictsSearch/EnglishStaticVerdicts.html: للمحكمــة العليــا وعنوانــه
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العمليـات  و...  بل هي عـضو يف نظـام دويل       . جزيرة منعزلة ليست  إسرائيل  ”    
فهنالـك معـايري قانونيـة حتـدد        . يف فراغ قـانوين   القتالية جليش الدفاع اإلسرائيلي ال تتم       

 بعــضها مــستمد مــن ،مليــات القتاليــةالقواعــد الــيت ينبغــي أن ُتجــرى علــى أساســها الع
القانون الدويل العريف، وبعضها من القانون الدويل املكرس يف اتفاقيات انضمت إليهـا             

  .)٣٣(“إسرائيل، وبعضها اآلخر مستمد من املبادئ األساسية للقانون اإلسرائيلي
ــا اإلســرائيلية أهنــا قــادرة علــى التــدخل يف األعمــال    و  - ٣٩ ــة قــد أثبتــت احملكمــة العلي  القتالي

 مبــا يف ذلــك عمليــة -الفعليــة بــني قــوات الــدفاع اإلســرائيلية واملنظمــات اإلرهابيــة الفلــسطينية 
ــاير /ففــي كــانون الثــاين . غــزة، وأهنــا تتــدخل بالفعــل  ــدفاع  ٢٠٠٩ين ، بينمــا كانــت قــوات ال

اإلســرائيلية ال تــزال حتــارب محــاس يف غــزة، استعرضــت احملكمــة التماســني قدمتــهما مجاعــات  
عة عن حقوق اإلنسان تطعن فيهما يف جهـود قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية للوفـاء بالتزاماهتـا                   مداف

بذلت احملكمة ُوسعها للنظر يف االدعـاءات حـال    ”وقد  . )٣٤(اإلنسانية جتاه املدنيني الفلسطينيني   
. )٣٥(“تلقيها، لكي تتمكن من توفري سبل االنتصاف الفعلي أو التوصل إىل تسوية متفق عليهـا              

أكد رئـيس احملكمـة أن احملكمـة متلـك سـلطة النظـر يف مثـل هـذه االلتماسـات حـىت يف                  ك  بذلو
 :القتالخضم 

إن احلــاالت الــيت تنظــر فيهــا احملكمــة يف قانونيــة العمليــات العــسكرية أثنــاء   ”    
حدوث هذه العمليات ليـست حـاالت نـادرة بـالنظر إىل الواقـع الـذي نعيـشه والـذي                     

ــا    ــدوام اإلره ــى ال ــه عل ــدنيني   نواجــه في ــسكان امل ــستهدف ال ــذي ي ، ينيإلســرائيلاب ال
وبالنظر إىل احلاجة إىل الرد على اإلرهاب مع الوفاء يف نفـس الوقـت بالواجبـات الـيت                  

__________ 
 ;Public Committee Against Torture in Israel v. State of Israel, HCJ 5100/94 (6 September1999):سبيل املثال

Iad Ashak Mahmud Marab v. IDF Commander in West Bank, HCJ 3239/02 (6 February 2003); Beit Sourik 

Village Council v. State of Israel, HCJ 2056/04 (30 June 2004); Zaharan Yunis Muhammad Mara’aba v. 

Prime Minister of Israel, HCJ 7957/04 (15 September 2005); Ahmad Issa Abdalla Yassin, Bil’in Village 

Council Chairman v. State of Israel, HCJ 8414/05 (15 December 2008); Public Committee Against Torture 

in Israel v. State of Israel, HCJ 769/02 (14 December 2006); Adalah - The Legal Center for Arab 

MinorityRights in Israel v. GOC Central Command, IDF, HCJ 3799/02 (6 October 2005).  
 Public Committee Against Torture in Israel v. State of Israel, HCJ 769/02 ¶ 17 (14 December :انظـر   )٣٣(  

2006) (quoting Physicians for Human Rights v. Commander of IDF Forces in Gaza, HCJ 4764/04  
(30 May 2004)).  

 Physicians for Human Rights v. Prime Minister of Israel, HCJ 201/09 and 248/09 (19 January 2009) :انظـر   )٣٤(  
 وسلطات القيادة العليا، استنتجت احملكمـة أهنـا       قوات الدفاع اإلسرائيلية  وبعد النظر يف اخلطوات اليت اختذهتا       
  .قد امتثلت بالفعل للقانون الدويل

  .١٣املرجع نفسه، الفقرة   )٣٥(  
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ودور احملكمة، حىت يف أوقات القتـال، هـو         ...  يفرضها القانون حىت يف أوقات القتال     
لقــانون اإلنــساين حتديــد مــا إذا كــان واجــب إطاعــة توجيهــات القــانون اإلســرائيلي وا 

 .)٣٦(“الدويل يف إطار العمليات القتالية قد الُتزِم به

وقد حازت احملكمة العليا اإلسرائيلية على االحتـرام الـدويل بـسبب سـوابقها القـضائية                  - ٤٠
ونالـت قراراهتـا الـيت حتقـق التـوازن بـني األمـن واحلقـوق                . واستقالليتها يف إنفاذ القانون الدويل    

قوقيني واألكادمييني املختصني يف جمال القانون الـدويل، وقـد اقتبـست منـها              الفردية إعجاب احل  
احملاكم األجنبيـة وخـصتها بالثنـاء، ومنـها احملكمـة العليـا لكنـدا، وجملـس اللـوردات يف اململكـة                      

  .)٣٧(املتحدة، وحمكمة العدل األوروبية
  
  

__________ 
صــحفيون وكــذلك نظــرت احملكمــة العليــا خــالل عمليــة غــزة يف التمــاس قدمــه  . ١٢املرجــع نفــسه، الفقــرة   )٣٦(  

 Foreign Press Association in Israel v. OC :أجانب حاولوا دخـول غـزة عـرب نقـاط تفتـيش عـسكرية؛ انظـر       

Southern Command, HCJ 9910/08 (2 January 2009).   حريـة الكـالم وحريـة الـصحافة     ” وأكـدت احملكمـة أن
غـري أن عمليـة غـزة انتـهت قبـل أن تـسوى       . ٥ أثناء القتال املسلح، املرجع نفسه، الفقـرة    “تكتسبان أمهية أكرب  

 Foreign Press Association in Israel v. OC Southern Command, HCJ 643/09 :املنازعة تـسوية كاملـة؛ وانظـر   

(25 January 2009)..  
 Application Under S. 83.28 of Criminal Code, 2004 SCC 42 7 (Supreme Court of  :انظر على سـبيل املثـال    )٣٧(  

Canada 2004) ) للمحكمة العليا اإلسرائيلية بشأن أمهيـة الـرد علـى    “البليغة”وهي قضية أشري فيها إىل البيانات 
احملكمـة  نالحـظ أن  ” (Suresh v. Canada, [2002] 1 S.C.R. 3, 2002 SCC :؛ وانظـر )اإلرهـاب يف إطـار القـانون   

 اللــوردات رفــضا التعــذيب بوصــفه أداة مــشروعة  ، وجملــساملنعقــدة كمحكمــة عــدل عليــا ، يةإلســرائيلاالعليــا 
 ,A and Others v. Secretary of State for Home Department :؛ وانظر)“ملكافحة اإلرهاب ومحاية األمن الوطين

2 A.C. 221 150 (U.K. House of Lords 2005))  احتفاظ اململكة املتحدة ”وهي قضية مت التأكيد فيها على أمهية
تتمـسك بـالقيم املتجـسدة يف قـرار         ”، وبذلك   “جمتمع دميقراطي مفتوح  خالقية الرفيعة اليت يتمتع هبا      باملكانة األ 

 Public Committee Against(احملكمة العليا اإلسرائيلية يف قـضية اللجنـة العامـة ملناهـضة التعـذيب ضـد إسـرائيل        

Torture in Israel v. Israel(  ...احبة الغلبة، وإن كان يتحتم عليها يف أحيـان  الذي مفاده أن الدميقراطية هي ص
 Kadi v. Council of :؛ وانظـر )مـع حـذف االقتبـاس   ) (كـثرية أن حتـارب وإحـدى يـديها مغلولـة وراء ظهرهـا      

European Union, 3 C.M.L.R. 41 AG 45 (European Court of Justice 2008) )    مقتبسة من بيـان الـرئيس الـسابق
إننا حنتاج إىل القوانني    ”: ية خبصوص أمهية اإلشراف القضائي على القرارات السياسية       للمحكمة العليا اإلسرائيل  

ويعرب ذلك عن الفرق بني دولة دميقراطيـة تكـافح مـن أجـل البقـاء وبـني                  ... بصورة خاصة عندما ُتلعلع املدافع      
. اسـم التمـسك بالقـانون   فالدولة حتارب باسم القانون وب. األسلوب الذي يتبعه اإلرهابيون الواقفون يف وجهها  
إن احلرب ضد اإلرهاب هي أيضا حرب القانون ضد من          . أما اإلرهابيون فيقاتلون ضد القانون وهم ينتهكونه      

  ).“يقفون يف وجه القانون
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  املسلحةقانون الرتاعات انتهاكات ل االدعاءات حبدوثالتحقيق يف   - ثالثا  
يف االدعـــاء حبـــدوث التحقيق بـــاإلســـرائيلي جلـــيش الـــدفاع  الثابتـــة الـــسياسة تقـــضي  - ٤١

 ومقاضــاة املــسؤولني عــن ات،ن مــصدر االدعــاءاالرتاعــات املــسلحة أميــا كــ لقــانون انتــهاكات
بالبـت  هذه الـسياسة التزامـا      جتّسد  و. أن انتهاكا قد حدث    املوثوقةاألدلة  ب ثبتارتكاهبا حيثما   

.  وحمايــد وفعــالعلــى حنــو نزيــهالــدفاع اإلســرائيلي، جــيش ضــد أفــراد املرفوعــة كاوى  الــشيف
  . قصد مراجعتها حملكمة العدل العليا تدمِّ العام إلسرائيل هذه السياسة وقُاملدعيأكد  وقد
فعلى سـبيل املثـال، قـررت        .وقد أقّرت هيئات دولية بفعالية اجلهاز القضائي إلسرائيل         - ٤٢

 يف العــام املاضــي تأييــد واســعب) Audiencia Nacional(الوطنيــة إســبانيا يــة حملكمــة الــدائرة اجلنائ
 الــدفاع اإلســرائيلي جلـرائم حــرب يف قطــاع  جـيش  ادعــاءات بارتكــاب  حتقيــق إسـباين يف إهنـاء 
الـدفاع  جـيش    قتل خالله    ٢٠٠٢ادث وقع يف عام     تتعلق حب اإلجراءات القضائية   كانت  و. غزة

 أيــضا عــددا مــن املــدنيني خــالل  ه قتــلالعــسكري حلركــة محــاس لكنــاإلســرائيلي قائــد اجلنــاح 
 حتقيقــا يف الواقعــة مبوجــب قــانون إســبانيا للواليــة   قــد فــتحقــاض إســباينكــان و. جويــة غــارة

  . القضائية العاملية
قــدرة  ، علــى املــذكور التحقيــَقهــا إغالقعنــدكمــة، تلــك احملوأكـدت الــدائرة اجلنائيــة ل   - ٤٣

وعلــى العكــس مــن االدعــاءات الــيت . التــهم نفــسهايف  الرتيــهكامــل وال إســرائيل علــى التحقيــق
لــس حقــوق اإلنــسان، قــضت احملكمــة بــأن اإلجــراءات  جملتقــصي احلقــائق بعثــة تقريــر وردهــا أ

، واملراجعـة العـسكرية واملدنيـة والقـضائية     ة الدفاعيـ لـضربات اإلسرائيلية وسوابقها فيما يتعلق با  
  :وجاء يف بيان احملكمة ما يلي. افق مع مبادئ القانون الدويلادث تتواليت أجرهتا إسرائيل للح

 العـام العـسكري اإلسـرائيلي،       للمـدعي  يف حياد الـسلطة التنفيذيـة        طعنإن ال ”    
 احلكومة اإلسـرائيلية، والفـصل      عّينتها العام لدولة إسرائيل وجلنة التحقيق اليت        واملدعي

جـود دولـة اجتماعيـة ودميقراطيـة        العضوي والوظيفي فيما بينها، ينطوي على جتاهل و       
تتمتع بسيادة القانون، حبيث خيضع أعضاء السلطتني املعنيَتني التنفيذية والقـضائية هلـذه        

شـك علـى اإلطـالق يف       أي  اإلمكـان وجـود      ب وبناء على هذه األسـس، لـيس      . السيادة
 املُنجـــزةأن اإلجـــراءات اجلنائيـــة ذات الـــصلة ُتتخـــذ إذا تبـــّين يف مـــسار التحقيقـــات   

القنابــل أو خططــوا لــه أو نفّــذوه قــد ارتكبــوا ذلك اهلجــوم باألفــراد الــذين أمــروا بــ أن
  .)٣٨(“صلة باإلجرامسلوكا ذا 

__________ 
 لــدائرة )جلــسة اســتماع علنيــة  (٢٠٠٩يوليــه / متــوز١٧، املــؤرخ ١/٢٠٠٩ترمجــة غــري رمسيــة للقــرار رقــم    )٣٨(  

 املـــسّوغ يف) “Sale de lo Penal de la Audiencia Nacional” (مـــة الوطنيـــةاالســـتئناف اجلنـــائي للمحك
. ٤ حملكمـة التحقيقـات املركزيـة رقـم     ١٥٤/٢٠٠٨بـاإلجراءات اجلنائيـة األوليـة رقـم     فيما يتعلـق    ،  ٢٤ رقم



A/64/651  
 

10-22581 23 
 

االدعــاءات حبــدوث  الــدفاع اإلســرائيلي فيمــا يتعلــق ب جــيشتتمثــل سياســة عمومــا، و  - ٤٤
  :فيما يلي قانون الرتاعات املسلحةلانتهاكات 

  ٠من مصادر خمتلفة الشكاوى عةراج العام العسكري مباملدعييقوم   •  
 ة العــسكريةالقيــادجتريــه  العــام العــسكري فــرادى الــشكاوى إىل حتقيــق  املــدعيحييــل   •  

  . إىل التحقيق اجلنائي، يف حد ذاتهعند االدعاء حبدوث سلوك جنائي ، حييلها أو
ي  العــام العــسكراملــدعي، يقــوم فيهــالتحقيــق القيــادة لبالنــسبة للــشكاوى املُحالــة إىل   •  

 مـواد   أي، باإلضـافة إىل ة القيـاد  الـذي أجرتـه  مبراجعة سجالت واسـتنتاجات التحقيـق    
إذا كـان يـتعني أن يوَصـى باختـاذ إجـراءات تأديبيـة               متوافرة، لتحديـد مـا    تكون  أخرى  

 ويف هـذه احلالـة ُتحـال الـشكوى إىل           - وما إذا كان مثة اشتباه حبدوث عمل إجرامـي        
  . التحقيق اجلنائي

 العــام العــسكري ســجل األدلــة كــامال لتحديــد املــدعيق اجلنــائي، يراجــع بعــد التحقيــ  •  
  . إذا كان يتعني أم ال إيداع قرار اهتام أو يُوَصى باختاذ إجراءات تأديبية ما

  

__________ 
، مـن  ٢٠٠٩مـايو  / أيـار  ٦ املـؤرخ    ،)Pedro Martinez Torrijos(انظر أيضا استئناف املدعي العـام املنـسق         

 ١٥٧/٢٠٠٨ اإلجـراءات األوليـة رقـم        دعـوى ، يف   ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٤ر حمكمة مدريـد الوطنيـة املـؤرخ         أم
 النائب العام العـسكري،     ؤكد أن نظام إسرائيل للتحقيقات، الذي يشمل املراجعة اليت يقوم هبا كل من            ي مبا(

  .)“مستقل ونزيهالة عد نظام” شروط “يستويف كليا”واحملكمة العليا، لدولة إسرائيل والنائب العام 
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  :وجيسد املخطط البياين التايل هذه العملية  - ٤٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصادر الشكاوى  - ألف  
ــدفاع اإلســرائيلي يف     - ٤٦ ــاءات حبــدوث  احيقــق جــيش ال ــانون الرتاعــات  دع ــهاكات لق انت

 سـلوك    سـوء  املسلحة أساسـا بـنفس الطريقـة الـيت حيقـق هبـا يف غريهـا مـن االدعـاءات حبـدوث                     
، يفـتح جـيش     قـد ارُتكبـت   رمية  بأن ج  اشتباها    على حنو معقول   وعندما تثري الشكوى  . إجرامي

ــك    ــا يف ذل ــا جنائي ــدفاع اإلســرائيلي حتقيق ــة  وإذا متخــضت عــن التحقيــ  . ال ــة كافي ــدق أدل  لتأيي
 اسـتنادا إىل    و تأديبيـة  أ إجـراءات إمـا جنائيـة         يف اختـاذ   لشكوى، يبدأ جيش الـدفاع اإلسـرائيلي      ا

  .  االستنتاجاتقوة
ســوء حــدوث جــيش الــدفاع اإلســرائيلي املعلومــات املتعلقــة بادعــاء  ســلطات  وتتلقــى  - ٤٧

  : ما يلياجلنود، بطرق خمتلفة منهامن سلوك 
يــــة أو غــــري الرمسيــــة املقدمــــة مــــن الــــضحايا املزعــــومني أنفــــسهم   الــــشكاوى الرمس  •  

   أسرهم؛ أفراد أو

 الشكاوى

املدعي العام 
 العسكري

ي العام املدع
 العسكري

 التحقيقات القيادية

 حتقيقات جنائية

املدعي العام 
 إغالق التحقيق إجراءات تأديبية العسكري

 توجيه االهتام  تأديبيةإجراءات إغالق التحقيق

  أخرىىشكاو ادعاءات جنائية يف حد ذاهتا
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ــوع حــادث         •   ــذين شــهدوا وق ــود ال ــادة العــسكريني أو اجلن ــة مــن الق ــشكاوى املقدم ال
   احلوادث؛ من

   ؛اإلعالمالتقارير اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية ووسائط   •  
ــدمها املن   •   ــائل الــــيت تقــ ــة أو الــــصحفيون  الــــشكاوى أو الرســ ظمــــات غــــري احلكوميــ

  السفارات أو اهليئات الدولية؛  أو
 إنفـاذ القـانون مباشـرة       تالشكاوى اليت تقدمها الشرطة اإلسرائيلية وغريها من وكاال         •  

  . العام العسكري أو تودعها لديهاالدعاء هيئةإىل 
ــشرط    وجيــوز أل  - ٤٨ ــشرطة العــسكرية يف أي خمفــر لل ــدى ال ــداع شــكوى ل ة ي شــخص إي

وبإمكـان سـكان غـزة      . فيما يتعلق بادعاء سوء سـلوك جنـود جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي              املدنية
منظمـة غـري حكوميـة      ، عن طريـق   )بالعربية والعربية واإلنكليزية  (إيداع شكاوى مباشرة كتابيا     

تتــصرف بــامسهم أو مــن خــالل قنــوات االتــصال العــسكري الــيت تعمــل علــى حنــو مباشــر مــع   
  .لفلسطينينياالسكان املدنيني 

 الدفاع اإلسـرائيلي علـى حنـو مـستقل األحـداث الـيت              جيشدد  حيوباإلضافة إىل ذلك،      - ٤٩
 مبا يف ذلك االدعاءات بـسوء سـلوك اجلـيش الـيت تتناقلـها وسـائط                 ، زيادة التحقيق فيها   تقتضي
وترصـد وزارة العـدل أيـضا هـذه التقـارير           . عـن طريـق مـصادر أخـرى       اليت ُيبلّغ عنها     و اإلعالم

 الـدفاع   جـيش  مـصدر الـشكوى، فـإن        كـان  وأّيـا . توجه نظر اهليئات املعنيـة هلـذه االدعـاءات        و
  .مالبسات القضية واألدلة املتوافرةحبسب  بالكامل  كال منهاقّيمياإلسرائيلي 

  
  العام العسكريدعي إجراءات الفحص واإلحالة اليت يضطلع هبا امل  -باء   

ي بدور رئيسي يف النظام الـذي       ئب العام العسكر  النااملدعي العام العسكري و   ضطلع  ي  - ٥٠
 .املـسلحة زاعات ـيف االنتـهاكات املزعومـة لقـانون النـ    يتبعه جيش الـدفاع اإلسـرائيلي للتحقيـق      

العـام العـسكري شخـصياً يف النظـر يف          دعي  وُتعترب هذه التحقيقات بالغـة األمهيـة، ويـشارك املـ          
ري مجيـع الـشكاوى املقدمـة بـشأن أي سـوء            العـسك نائـب العـام     ويتلقـى ال   .العديد من القضايا  

سلوك من جانب جيش الدفاع اإلسرائيلي لفحصها واستعراضها، وحييـل مباشـرة أي شـكوى             
يف ذلـك االدعـاءات املتعلقـة بإسـاءة معاملـة            ُيدَّعى فيها حبصول سلوك جنائي يف حد ذاته، مبـا         

 والــسلب، إىل شــعبة مــداًاملعــتقلني واســتخدام املــدنيني كــدروع بــشرية واســتهداف املــدنيني ع 
  .التحقيقات اجلنائية التابعة للشرطة العسكرية لتجري حتقيقات جنائية بشأهنا

أمــا الــشكاوى األخــرى، مــن قبيــل االدعــاءات حبــصول وفيــات يف صــفوف املــدنيني       - ٥١
ــشكّل         ــد ُتـ ــة، فقـ ــاحة املعركـ ــة يف سـ ــات املدنيـ ــدمري املمتلكـ ــدفعي أو تـ ــصف املـ ــسبب القـ بـ
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وحيـث أن األعمـال العدائيـة    . خلاصـة بكـل حالـة   ، وذلك حبسب الظروف ا   تشكل جرماً  ال أو
حتصل يف مناطق مكتظة يسعى فيها مقاتلو العدو عمداً إىل االختباء بـني الـسكان، فـإن وقـوع                   

زاعات املـسلحة،   ـومبوجـب قـانون النـ     . مفـّر منـه    ضحايا بني املدنيني ُيعّد، لسوء احلظ، أمـراً ال        
نية بأضرار وإصابة املدنيني أو حىت وفاهتم، أثنـاء أي نـشاط جيـري يف               فإن إصابة املمتلكات املد   

ــات  ــى حــدوث ســلوك إجرامــي وال    ال، إطــار العملي ــضرورة عل ــدلّ بال ــوحي ضــمناً   ي حــىت ي
زاعات ـبــل إن املــسؤولية اجلنائيــة عــن انتــهاك قــانون النــ  . )٣٩(حبــدوث ســلوك مــن هــذا القبيــل 

يني تعمــدوا إحلــاق األذى باملــدنيني أو توقعــوا  املــسلحة تتطلــب أدلــة علــى أن األفــراد العــسكر 
بوضوح أن العملية اليت سيقومون هبا من شأهنا أن تلحق ضرراً مفرطـاً باملـدنيني، باملقارنـة مـع                   

  .)٤٠(املكاسب العسكرية املرتقبة منها
__________ 

 أوكامبو، املدعي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،           - رسالة مفتوحة من لوي مورينو        نظر على سبيل املثال   ا  )٣٩(  
)“Allegations concerning War Crimes” at 4-5 (9 February 2006،  ا علـى املوقـع التـايل    ميكن االطـالع عليهـ: 

http://www2.icccpi,int/NR/rdonlyres/F596DO8D-D810-43A2-99BB-B899B9C5BCD2/277422/0TP 

letter to senders re Iraq 9 February 2006.pdf  )”       ،مبوجب القـانون اإلنـساين الـدويل ونظـام رومـا األساسـي
؛ )“ مـسلح، مهمـا كانـت خطـرية ومؤسـفةً، حبـد ذاهتـا جرميـة حـرب         تشكل وفـاة مـدنيني أثنـاء أي نـزاع          ال

Kenneth Watkin, Assessing Proportionality: Moral Complexity and Legal Ruler, in YEARBOOK OF 

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 3, 9 (Timothy L.H McCormack ed., 2005)) ”  رغـم أن
ينبغي أن يكونوا هـدفاً مباشـراً ألي هجـوم، فـإن القـانون اإلنـساين يـسلّم بـأهنم قـد ُيقتلـون أو أن              املدنيني ال 

 W Hays Parks, Air War and the ؛)“ملمتلكات املدنية قد تتضرر نتيجـة شـن هجـوم علـى هـدف عـسكري      ا

Law of War, 32 A.F. L. REV. 1, 4 (1990)) ’        لطاملا كـان مـسموحاً، سـواء مبوجـب تقاليـد احلـرب العادلـة أو
األفـــراد مـــن قـــانون احلـــرب، بـــشن هجـــوم علـــى املقـــاتلني حـــىت لـــو أدى ذلـــك إىل إصـــابة أو قتـــل بعـــض 

 Michael N. Schmitt, The Principle of Discrimination in .21st Century Warfare, 2 YALE ؛)“املقـاتلني  غـري 

HUM.. RTS & DEV. L J 143, 150 (1999))  يف معــرض اإلشــارة إىل أن املبــدأ القــانوين الــدويل للتناســب
ضـرار التبعيـة هـي النتيجـة املتوقعـة، رغـم أهنــا       ينطبـق يف سـيناريوهات تكـون فيهـا اإلصـابات العرضـية واأل      ”
 NATO BOMBINGS: FINAL REPORT TO THE؛ انظـر أيـضاً  )“مرغوبة، للهجوم على هدف مـشروع  غري

ICTY PROSECUTOR ¶ 51) ”        قد حتصل خسائر تبعيـة يف صـفوف املـدنيني وأضـرار تبعيـة ملمتلكـات مدنيـة
 ).“ألسباب عدة

 Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann, Commentary on theانظـر علـى سـبيل املثـال       )٤٠(  

Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 12 June 1949 (International Committee 

of the Red Cross, 1987), art 51(2), 1934) ”    ل تـوافر النيـة،   فيما يتعلق بالقـانون اجلنـائي، يفتـرض الربوتوكـو
 Rtidiger ؛)“كما يفترض، فيما يتعلق باهلجمـات العـشوائية، تـوافر عنـصر املعرفـة املـسبقة بالنتيجـة املتوقعـة        

Wolfrum & Dieter Fleck, Enforcement of fate, national Humanitarian Law, in THE HANDBOOK OF 

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 675, 697 (Dieter Fleck ed., 2d ed. 2008)) ”  إن الـشرط
املسبق حلصول انتهاك جسيم هو توافر النية؛ حيث أن اهلجوم جيب أن يستهدف عمـداً الـسكان املـدنيني أو                    

وتوصلت احملكمة اجلنائية الدوليـة      ).“األفراد املدنيني، وجيب أن تشمل النية معرفة النتائج املادية املترتبة عليه          
جيب أن يكون قـد جـرى عمـداً يف ظـل املعرفـة بأنـه                ”جوم، لكي ُيعترب جرمية حرب،      ليوغوسالفيا إىل أن اهل   

 ,Prosecutor v. Galls. “يستهدف املدنيني أو املمتلكات املدنية، أو عندما يكون مـن املـستحيل معرفـة ذلـك    

Case No. IT-98-29-T, Judgment and Opinion ¶ 42 (5 December 2003), quoted in Watkin, supra, at 38. 
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ــام          - ٥٢ ــى النائــب الع ــشكاوى، جيــب عل ــة مــن ال ــة الثاني ــق هبــذه الفئ ــا يتعل ــايل، ففيم وبالت
أن حيـدد أوالً مـا إذا كانـت األدلـة تـثري الـشبهة        ل املباشرة بإجراء حتقيق جنـائي،    العسكري، قب 

حبـــصول نـــشاط إجرامـــي وتـــسّوغ اإلحالـــة إىل شـــعبة التحقيقـــات اجلنائيـــة التابعـــة للـــشرطة   
وكما ترد مناقشته أدناه، فإن النائب العام العسكري يقوم أثناء اختاذ القـرار بتقيـيم                . العسكرية

ا، اليت قد تشمل شـهادات مباشـرة مـن مقـدمي الـشكوى والـشهود، إضـافة                  الشكوى حبد ذاهت  
املعروفـة  (إىل سجل األدلة الذي جيري إعداده أثنـاء التحقيقـات الـيت جتريهـا القيـادة العـسكرية                   

  .ومواد أخرى) أيضاً باسم استخالص املعلومات العمليايت
 ين املــزدوجني للتحقيــقولقــد أســاء بعــض منتقــدو إســرائيل فهــم طبيعــة هــذين املــسار    - ٥٣

يـؤخر   وافترضوا خطأ أن مجيع الشكاوى جيب أن ختضع أوالً للتحقيق من جانـب القيـادة، ممـا        
 األساس، وهو من احلجج األساسية اليت يقـوم عليهـا           اوهذ. إجراءات الدعاوى اجلنائية لشهور   

دعي املـ و .إمنـا هـو أسـاس خـاطئ    ، )٤١(تقرير تقصي احلقائق الصادر عن جملس حقوق اإلنـسان      
إجـراء حتقيقـات    شروع يف   العـسكري خمـّوالن سـلطة كاملـة للـ         نائـب العـام     العام العـسكري وال   

ن ايباشـر ا   َيظهـر طابعـه اإلجرامـي بوضـوح، ومهـ          جنائية مباشرة يف الـشكاوى املتـصلة بـسلوكٍ        
فعلــى ســبيل املثــال، يف الــدعوى املتــصلة بــاإلطالق املزعــوم  . فعــالً بتحقيقــات مــن هــذا القبيــل

العـام العـسكري حتقيقـاً جنائيـاً       دعي  ت مطاطية على قـدمي أحـد املعـتقلني، أجـرى املـ            لرصاصا
هتـام يف   االمباشراً فور إعالن خرب وقوع هذا احلادث عـرب وسـائل اإلعـالم، وقـام بإيـداع قـرار                    

 فيما يتعلق بالشكاوى األخرى، أي الـيت ختـضع أوالً لتحقيقـات مـن               أما. )٤٢(غضون أسبوعني 
نيابــة العــام العــسكري أو الدعي يــنص علــى أنــه يــتعني علــى املــ يوجــد مــا جانــب القيــادة، فــال

  انتظــار صــدور تقريــر هنــائي عــن احملققــني مــن جانــب القيــادة قبــل اإلحالــة اجلنائيــة    العــسكرية 
  
  
  

__________ 
 ١٨٣١ و ١٨٢٠فقرتـان  ، ال تقرير تقصي احلقائق الصادر عن جملـس حقـوق اإلنـسان    نظر على سبيل املثال   ا  )٤١(  

ميكـن أن   التحقيقـات اجلنائيـة احلقيقيـة ال      ” ألن   “التأخر غـري املـربر    ”انتقاد آلية التحقيق يف إسرائيل بسبب       (
 ١٧٩٨ و ١٢١ فقـرات ، ال انظر أيضاً املرجع نفسه    ؛)‘ “استخالص املعلومات العمليايت  ’بعد انتهاء    تبدأ إال 

 .١٨٣٠ و

  )٤٢(  Ashral Abu Rahma v. Military Advocate General, HCJ 7195/08 (1 July 2009) .    نوقـشت تلـك القـضية يف
 .٢- باء-اجلزء ثانياً
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وميكن لالدعاء اجلنائي، يف أي وقت تثار فيـه شـكوك معقولـة حبـدوث سـوء سـلوك                   . للدعوى
  .)٤٣(جنائيجنائي، املباشرة بإجراء حتقيق 

  التحقيقات القيادية  -جيم   
 يقـوم بـه اجلـيش وفقـا     حتـرٍّ ”بأنه  القيادي  العسكري، ُيعّرف التحقيق    القضاء  يف قانون     - ٥٤

ألوامر صادرة عن جيش الدفاع اإلسرائيلي بشأن حدث وقع أثناء تـدريب أو نـشاط عمليـايت                 
منـذ مـدة طويلـة، والعديـد        وقد دأب جيش الدفاع اإلسـرائيلي       . )٤٤(‘‘ على صلة هبما   يكونأو  

يف أي جمـال تـابع ألي نـوع مـن أنـواع             قياديـة   من العـسكريني اآلخـرين علـى إجـراء حتقيقـات            
ز هذه التحقيقات على فحص أداء القوات وحتديـد جوانـب        وعادة ما تركّ  . األعمال العسكرية 
كيـز علـى   تلـك الـيت جيـب حتـسينها، ولكـن ميكنـها أيـضا التر            و عليهـا    احلفـاظ العملية اليت جيب    

، يسعى جيش الدفاع اإلسـرائيلي إىل التقلـيص      املراجعة هومن خالل إجراء هذ   . مشاكل حمددة 
ر بــشرية يف ــؤدي إىل خــسائــــي ذلــك تلــك الــيت تــــة املــستقبلية مبــا فـــــاء العملياتيــــن األخطــــم

  .صفوف املدنيني
قات الوحيدة الـيت يقـوم   إال أن التحقيقات الروتينية اليت تعقب العمليات ليست التحقي   - ٥٥

املـدعي  ففضال عن هـذه التحقيقـات، وعنـدما ُتقـدَّم شـكوى إىل               .هبا جيش الدفاع اإلسرائيلي   
العـام العـسكري فـتح    املـدعي   ضد سلوك جنائي يف حد ذاتـه، يطلـب         ُتقام ال   ،العام العسكري 

.  مبـدئي للـشكوى    ام بتقيـيم  ـــ ة والقي ــــ ن األدل ــــ ل م ادي لتجميع سـج   ــق على الصعيد القي   ــحتقي
وإذا اقتضى األمر، فإن التحقيق على الصعيد القيادي سيوصي أيضا باختاذ تدابري عالجيـة مثـل                

  .)٤٥()قد يؤدي إىل فرض عقوبات بالسجن(اختاذ إجراء تأدييب 

__________ 
تبـدأ   يقـات اجلنائيـة ال  التحق”خطأ تقرير تقصي احلقائق الصادر عن جملس حقوق اإلنسان يف استنتاجه بأن             أ  )٤٣(  

 تقريـر تقـصي احلقـائق الـصادر عـن جملـس           .“عملياً قبـل سـتة أشـهر علـى وقـوع األحـداث موضـع التحقيـق                
كما نوقش أدناه، بدأ النائب العـام العـسكري مباشـرة بـإجراء أكثـر مـن عـشرين                    و .١٨٣٠حقوق اإلنسان   

، ينـاقش تقريـر تقـصي احلقـائق الـصادر عـن       ويف الواقع. عملية غزة يف غضون ستة أشهر   بشأن  حتقيقاً جنائياً   
. جملس حقوق اإلنسان أحد هذه التحقيقات الذي أجنز قبل مـرور أقـل مـن شـهرين علـى انتـهاء عمليـة غـزة            

 Military Police Investigation Concerning” انظـر   مـن الـنص اإلنكليـزي؛   ١٧٨٠  الـصفحة املرجـع نفـسه،  

Statements Made at the Rabin Center: Based on Hearsay,” IDF Press Release (30 March 2009) ,  ميكـن
 .http://dover.idfil/IDF/English/Press+Releases/09/03/3001.htm االطالع عليه على املوقع

  )ألف( ألف ٥٣٩ الفقرةقانون العدالة العسكرية،   )٤٤(  
تلـك  (نح األقـل خطـورة   ائيلي تقتصر على اجلُـ إن عملية اختاذ إجراءات تأديبية داخلية يف جيش الدفاع اإلسر         )٤٥(  

وقـد توافـق هيئـة النائـب العـام العـسكري       ). قـل اليت يكون أشد حكم فيها بالسجن ملـدة ثـالث سـنوات أو أ       
العـام العـسكري لـه سـلطة املوافقـة علـى       املـدعي  على احلكم أو العقاب التأدييب كما قد يغّيره أو يلغيه إذ أن      

  .)باء (١٧١ الفقرة ،انظر قانون العدالة العسكرية.  اجلرمالئحة اهتام عسكرية عن نفس
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 الصادر عن القيادة العليا جليش الدفاع اإلسرائيلي، جيب علـى           2.0702ومبوجب األمر     - ٥٦
الــيت يــشرف يئــة اهلإىل القيــادي لقيــادي إحالــة الــسجل الكامــل للتحقيــق الــصعيد ا احملقــق علــى

 -العام العسكري بناء على طلـب أو بـشكل تلقـائي يف نـوع معـني مـن القـضايا                    املدعي  عليها  
هكـذا، فـإن التحقيـق يف شـكاوى معينـة يف      و.  كلّمـا ُيقَتـل مـدين أو يـصاب جبـروح بالغـة           المث
 القيـادي ال ُيـستخدم فقـط كوسـيلة لتحـسني األداء العـسكري           ى الصعيد ـــق عل ـــار التحقي ـــإط

  .العام العسكري يف قضية سلوك عسكري سيء حمتملاملدعي بل أيضا كتحقيق مبدئي باسم 
وفــضال عــن ذلــك، لــرئيس هيئــة األركــان العامــة يف جــيش الــدفاع اإلســرائيلي ســلطة   - ٥٧
) ‘‘خـرباء ’’ا حتقيقـات   ـــ ُتـسمى أحيان  (دي  اــــ د القي ـــة علـى الـصعي    ـــر بفتح حتقيقات خاص   ــاألم

وُيجري هذا النـوع مـن التحقيقـات قائـد عـسكري            . فيما يتعلق بالقضايا االستثنائية أو املعقّدة     
يكون مستقال عن سلسلة القيادة املعنّيـة، وكمـا هـو الـشأن بالنـسبة للتحقيقـات علـى الـصعيد                     

شرف تـ اليت  يئة  اهل إىل   ةالقيادمستوى  القيادي األخرى، جيب إحالة نتائج التحقيق اخلاص على         
 كلّمــا ُيقَتــل مــدين أو يــصاب   مــثالً-نــة العــام العــسكري يف ظــروف معّيهيئــة االدعــاء عليهــا 

  .جبروح بالغة
ــح  - ٥٨ ــر ويوّض ــى      2.0702 األم ــدفاع اإلســرائيلي عل ــا جلــيش ال ــادة العلي ــصادر عــن القي  ال

  : النقاط التاليةوتشمل ،القيادية التحقيقات متطلبات
o ’’ بقواعد اإلثباتغري ملَزماحملقق على الصعيد القيادي ‘‘. 

o ’’ ق علـى   ـــ رة التحقي ــــ اء فت ـــــ  أثن امـــــ ل حم ــــ ق توكي ــــ  التحقي موضـع دي  ـــ ق للجن ـــال حي
 .‘‘ةالقيادمستوى 

o ’’              ةالقيـاد مـستوى   ال حيق للجندي أن يرفض تقدمي أي معلومات يطلبها احملقـق علـى ،
هـا، حـىت ولـو كـان مـن حقـه عـدم تقـدمي هـذه املعلومـات                    سواء كانت شهادة أو غري    

  .)٤٦(‘‘جهاز حتقيق نظرا ألن ذلك قد ُيجرِّمهألي 
 الصادر عن القيادة العليا جليش الـدفاع اإلسـرائيلي احلفـاظ            2.0702كما يتطلب األمر      - ٥٩

علـى  و. تحقيـق علـى الـصعيد القيـادي       التم احلـصول عليهـا أثنـاء إجـراء          يـ على مجيع األدلة اليت     
بـاألغراض الـيت   ق، ع رتبة من احملقِّـــو أرفــــادة، وهــــد مركز القيـــحيتفظ قائ ’’ه التحديد،   ـــوج

__________ 
، مثلمـا هـو الـشأن بالنـسبة         ةالقيـاد مـستوى   يتم االحتفاظ بأي تصريح يديل به جندي ما أثناء التحقيق علـى               )٤٦(  

العــام العــسكري هــذا املــدعي وقــد يــستخدم . جلم جتميعهــا، باعتبــاره جــزءا مــن الــستيــجلميــع األدلــة الــيت 
غـري أنـه، وكمـا هـو الـشأن يف           . وقد ميثل التصريح أساسا لفرض إجـراء تـأدييب        . تح حتقيق جنائي  التصريح لف 

البلدان األخرى اليت تعترف باحلق يف عدم جترمي الذات، فإن التصرحيات اليت يتم احلصول عليها من اجلنـدي                  
مـا  هنـدما يكـون اجلنـدي متَّ       عن طريـق اإللـزام، غـري مقبولـة يف احملـاكم إال ع              ةالقيادمستوى  أثناء حتقيق على    

  .بتقدمي معلومات مغلوطة أو بعرقلة التحقيق
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ــا  ــاء  مت احلــصول عليه ــراض أو الوثــائق       أثن ــك األغ ــادي مبــا يف ذل ــصعيد القي ــى ال التحقيــق عل
دة مـن  العـام العـسكري االسـتفا     للمدعي  وهكذا، ميكن   . ‘‘املعروضة واخلرائط والصور وغريها   

  .)٤٧(اخلاضعة لالستعراضسجل التحقيق بأكمله على الصعيد القيادي يف القضايا 
 مبـا يف ذلـك تلـك الـواردة يف تقريـر تقـصي احلقـائق                 -وعلى عكس بعض االنتقادات       - ٦٠

 التحقيقات على الـصعيد القيـادي، حبكـم القـانون           ال حتلّ  -الذي أعده جملس حقوق اإلنسان      
 وهـي ُتـستخدم     .)٤٨(ئيـة الـيت جيريهـا حمققـون متمرسـون         لتحقيقـات اجلنا  احمـلّ   أو حبكم الواقع،    

العام العسكري، ومتكّنه من موقـع رؤيتـه املركـزي،      للمدعي  كوسيلة لتجميع سجل من األدلة      
 املراجعـة الـيت يقـوم هبـا    قـع   تو. من حتديد إذا ما كان هناك أسـاس وقـائعي لفـتح حتقيـق جنـائي               

وتعتمـد العديـد    . نظام وليس التحقيق على الصعيد القيـادي      العام العسكري يف صميم ال    املدعي  
من النظم العسكرية على االستعراضات األوليـة، الـشبيهة بالتحقيقـات علـى الـصعيد القيـادي،                 

ارتكـاب   يف شـكوكا لتقييم الشكوى املتعلقة بسوء سلوك جندي مـا ولتحديـد تلـك الـيت تـثري               
  .)٤٩(سلوك جنائي

دائمـا أنـسب طريقـة      ’’هـي   القياديـة   ية العليا بـأن التحقيقـات       وأقرت احملكمة اإلسرائيل    - ٦١
، علـى وجـه اخلـصوص   والحظـت احملكمـة،     . )٥٠(‘‘للتحقيق يف حدث وقع أثناء نشاط عمليايت      

  :أن التحقيق على الصعيد القيادي
جيري دائما بعد وقت وقوع احلدث بقليل، عندما يكـون حـديثا يف ذاكـرة               ’’    

ن وهــو مكــّو. م التحقيــق بــشكل مباشــر وغــري معقّــدويــت. أولئــك الــذين شــاركوا فيــه

__________ 
تقرير تقصي احلقائق جمللس حقوق اإلنسان الذي جتاهل لوائح جيش الدفاع اإلسـرائيلي هـذه ومل يـستند إىل       )٤٧(  

ــّدعي زُ  ــة، ي ــة أدل ــادي  اورأي ــدّم’’ أن التحقيقــات علــى الــصعيد القي عــل األمــر الــذي جي‘‘ ر مــسرح اجلرميــةت
، جمللـس حقـوق اإلنـسان     التابعـة   تقـصي احلقـائق     بعثـة    تقرير   ؛‘‘أقرب إلــى االستحالة  ’’ة  ــات اجلنائي ــالتحقيق
عنـدما  ‘‘ فتاألدلة قد تكون أُتِل’’إذ يشري إىل أن    (١٨٣٠، الفقرة   ؛ وانظر أيضا املرجع نفسه    ١٨١٧ الفقرة

حقيقات، بسبب تلقـي عـدد كـبري مـن الـشكاوى      بعض الت تح  فعلى الرغم من تأّخر     ). فتح التحقيق اجلنائي  ُي
إثر عملية غزة، فإنه ليس هناك أي أساس من صحة اإلحياءات بأن األدلة قد ضاعت أو أُتِلفت نتيجة لعمليـة            

  .التحقيقات على الصعيد القيادي
قـات علـى   يـصف التحقي (، ١٨١٩الفقرة جمللس حقوق اإلنسان،  التابعة  تقصي احلقائق   بعثة  ر مثال تقرير    انظ  )٤٨(  

ألساليب التحقيقات اجلنائية الراسخة مثل زيـارة مـسرح اجلرميـة وإجـراء             ’’ بأهنا ال تستجيب     ةالقيادمستوى  
  ).‘‘مقابالت مع الشهود والضحايا وأهنا دون مرجعية املعايري القانونية الراسخة

  .انظر اجلز الثالث هاء أدناه  )٤٩(  
  )٥٠(  Mor Haim v Israeli Defence Forces, FICJ 6208/96 (16 September 1996) .     تناولـت هـذه القـضية األسـاليب

  .املناسبة للتحقيق يف ظروف مقتل جندي أثناء عملية قام هبا جيش الدفاع اإلسرائيلي
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أساســي مــن األنــشطة العملياتيــة ككــل وراســخ بعمــق يف التجــارب العملياتيــة جلــيش  
  .)٥١(‘‘الدفاع اإلسرائيلي منذ نشأته

، يسلّم احملقق تقريرا كتابيا عن نتائج التحقيـق         ةالقيادمستوى  وعند اختتام حتقيق على       - ٦٢
ــق وإىل   فــضال عــن أي توصــيات مقدَّ  ــتح التحقي ــذي كلّــف بف ــد ال ــة إىل القائ ــضباط ذويم   ال

، جيـب إحالـة التقريـر النـهائي         يـه وكمـا متـت اإلشـارة إل      .  القيـادي  التسلـسل املراتب األعلـى يف     
 االعـام العـسكري بنـاء علـى طلبـه         االدعـاء   وكذلك مجيع األدلة اليت مت احلصول عليها إىل هيئة          

  .ل مدين أو يصاب جبروح بالغةتُيقكلما  ال مث-أو بشكل تلقائي يف بعض احلاالت 
  

  القضائية واملالحقات اجلنائية التحقيقات  - دال  
 يف مبــا جنائيــة، حتقيقــات العــسكرية للــشرطة التابعــة اجلنائيــة التحقيقــات شــعبة جتــري  - ٦٣
. املــسلحة الرتاعــات قــانون انتــهكوا جنــودا أن مـــــتزع الــيت الــشكاوى يـــــف التحقيقــات ذلــك
 سـلوك  وقـوع  تزعم شكوى أي تلقائية بصورة ةالعسكريالنيابة العامة    حتيل أعاله، كرذُ وكما

 وفيمـا . مباشـر  جنـائي  حتقيـق  إجـراء  بغـرض  اجلنائيـة  التحقيقـات  شعبة إىل ذاته حد يف إجرامي
 معقولـة  ةشـبه  وجـد  مـىت  جنائيا حتقيقا العسكري العاماملدعي   يبدأ األخرى، بالشكاوى يتعلق
  .)٥٢(إجرامي شاطن وقوع على تدل
 يف مبـا  (نفـسها  الـشكوى  علـى  عمومـا  ةالعـسكري النيابـة    هيئـة  تعتمـد  ذلك، يف وللبت  - ٦٤
 القيـادة  تتـواله  الـذي  التحقيـق  تقريـر  جانـب  إىل) الـشهود  أو املشتكي يقدمها بيانات أية ذلك

 مثـل  إضـافية،  مـواد  ةالعـسكري النيابـة    تستعرض احلاالت، من كثري ويف. التحقيق ذلك وسجل
 ةالعـسكري للنيابـة    وميكـن . اإلعالم وسائط وتقارير احلكومية غري املنظمات من املقدمة التقارير

 بالفعـل  بـه  تقـوم  مـا  وهـو  القيادة، تتواله الذي بالتحقيق القائم من إضافية معلومات تطلب أن
  .تكميلي حتقيق إجراء ذلك ويشمل األحيان، من كثري يف
 جنائيـا،  حتقيقـا  سـتفتح  كانـت  إذا مـا  بقرارها املشتكي اربإشع ةالعسكريالنيابة   وتقوم  - ٦٥
 لـدى  القـرار  يف الطعـن  للمـشتكي  ميكـن  إليـه،  أشـري  مـا  حنـو  وعلـى . لألسباب شرحا يشمل مبا
  .العليا واحملكمة العدل وزير من كل
  

__________ 
  .املرجع نفسه  )٥١(  
العـام العـسكري أن يتـشاور مـع ضـابط           املـدعي   عندما يسبق حتقيق تتواله قيادة التحقيق اجلنائي، جيب علـى             )٥٢(  

العـام  للمدعي  غري أن سلطة البت فيما إذا كان سيشرع يف حتقيق جنائي ال ختول سوى               . بة رائد أو أكثر   برت
  .العسكري، وال ميلك أي ضابط سلطة نقض قراره
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 للــشرطة التابعــة اجلنائيــة التحقيقــات شــعبة تتــشاور جنــائي، حتقيــق فــتح يــتم وعنــدما  - ٦٦
 والقانونيـة  املهنيـة  املـسائل  بـشأن  املعـين  العـسكري املدعــــي    مـع  اء،ـــاالقتـض  دـــعن ة،ــالعسكري

 يتعلـق  الفلـسطينيني،  ضـد  تنفيـذي  سـلوك  سـوء  بوقـوع  مـزاعم  علـى  تنطـوي  الـيت  احلاالت يف(
  ). العملياتيةللشؤون العسكريباملدعي  األمر
 ةالعـسكري النيابـة    تـستعرض  ،اجلنـائي  حتقيقهـا  اجلنائيـة  التحقيقـات  شـعبة  تنجز وعندما  - ٦٧
 التقديريـة  سـلطتها  ةالعـسكري النيابـة    ومتـارس . اهتـام  الئحـة  سـتودع  كانـت  إذا ما وتقرر األدلة
 الـيت  الـدول  مـن  غريهـا  أو إسـرائيل  يف ادعـاء  هيئـة  أي غـرار  علـى  - اإلسـرائيلي  للقـانون  وفقا
 إذا إال االهتـام  الئحـة  تـودع  ال ةالعـسكري النيابـة    فـإن  املثـال،  سبيل وعلى. العام بالقانون تعمل
 قـرار  يف الطعـن  يف بـاحلق  املـشتكي  وحيـتفظ . اإلدانـة  على للحصول كافية أدلة هناك أن قررت
 ســلطتها ممارســتها لــدى ةالعــسكريالنيابــة  وختــضع. العــسكريالنائــب العــام  هيئــة عــن صــادر

  .العليا واحملكمة العدل وزير من كل الستعراض مفردة حاالت يف التقديرية
 ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون حــىت ٢٠٠٢ ينــاير/الثــاين كــانون مــن الفتــرة وخــالل  - ٦٨

جــيش الــدفاع  جنــود قبــل مــن ســلوك ســوء بوقــوع مــزاعم يف جنائيــا حتقيقــا ١ ٤٦٧ أجــري
 جلـرائم  املزعـوم  الرتكـاهبم  جنـود  ضـد  اهتام الئحة ١٤٠ توجيه إىل أفضى ما وهو ،اإلسرائيلي

 ديـسمرب /األول كـانون  يف جـرت  تلـك،  االهتـام  لـوائح  بـني  مـن و. الفلسطينيني السكان حق يف
 مت ،٢٠٠٩ عـام  وخـالل . قـضايا  عـشر  يف بعـد  يبت ومل عليهم املدعى من ١٠٣ إدانة ٢٠٠٨

  .وجنود ضباط حبق اهتام الئحة ١٤ وأودعت جنائيا، حتقيقا ٢٣٦ فتح
 سـلوك  سـوء  اقـضاي  بـشراسة  تالحـق  العـسكري  العـام االدعـاء    هيئة فتئت ما وتارخييا،  - ٦٩

 املاضـي  العـام  يف ةالعـسكري النيابـة    أودعت املثال، سبيل فعلى. الفلسطينيني املدنيني جتاه اجلنود
 مـدنيني  اسـتجواب  لـدى  مالئمـة  غـري  بـصورة  القوة باستخدام ورقيب أول مالزم باهتام الئحة
ــضفة يف عــسكرية عمليــة خــالل ــة وأدانــت. الغربيــة ال  ةبتهمــ األول املــالزم عــسكرية حمكم
  .)٥٣(مرؤوسه قبل من وكذلك قبله من القوة استخدام بسبب مشدد، اعتداء ارتكاب

 العــاماملــدعي  هيئــة اســتأنفت ،ةالعــسكريالنيابــة  رئــيس ضــد جيفــا املقــدم قــضية ويف  - ٧٠
 اإلرهـابيني  ألحـد  طفـل  هتديـد  بتهمـة  أدين كبري لضابط أشد عقوبة اللتماس احلكم العسكري

 إىل العـسكرية  االسـتئناف  حمكمة ووقفت. بشري كدرع املدنيني أحد واستخدام فيهم املشتبه
  : النيابةجانب

__________ 
وال يــزال املــالزم . C/125+126/09، .غ. والرقيــب أ. م. ضــد املــالزم األول أالعــام العــسكري النائــب قــضية   )٥٣(  

  .ق باحلكم الصادر يف حقهاألول ينتظر جلسة النط
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 قــادة يــشكلها الــيت‘ الشخــصية القــدوة ’شــرط يعــد الِقــدم، منــذ انفــك، مــا”    
 جـدعون  تـراث  اعتمـدت  الـيت  العـسكرية  القيـادة  صـميم  مـن  اإلسرائيلية الدفاع قوات
 قــدمها الــيت والقــدوة). ٧ القــضاة (“أفعــل كمــا وافعلــوا إيل، انظــروا”: قــال حيــث
 سـلبية،  قدوة عامة بصفة وللمجتمع اإلسرائيلية الدفاع ولقوات ملرؤوسيه عليه املدعى
ــاجم الــضرر إصــالح يتعــذر ورمبــا  ونظــرا. اخلــارج يف أو الــداخل يف ســواء عنــها، الن

  .)٥٤(“وجلي واضح بيان إصدار من بد ال ... الفشل، هذا خلطورة
  

   أخرى دول يف ةاملشاهب التحقيق نظم  – هاء  
 لقـانون  املزعومـة  االنتـهاكات  يف التحقيـق  عـن  املـسؤولية  فإن الدويل، القانون مبوجب  - ٧١

 علـى  شـيء  كـل  وقبـل  أوال تقـع  مـا  لدولـة  العـسكرية  القـوات  ترتكبـها  الـيت  املـسلحة  الرتاعات
  .)٥٥(الدولة تلك عاتق
 حتقـق  أن للدولـة  ينبغـي  الـيت  ةالـوتري  أو الطريقـة  إىل بالتحديد الدويل القانون يشري وال  - ٧٢
 بالفعـل  يبـدو ” الـشراح،  الحـظ  وكمـا . املـسلحة  الرتاعـات  لقانون املزعومة االنتهاكات يف هبا
ــا (واســعة تقديريــة بــسلطة تتمتــع الــدول أن  حتقيقــات إجــراء يف) النيــة حــسن مبقتــضيات رهن

  .)٥٦(“اإلنساين ويلالد القانون أو اإلنسان حقوق انتهاك فيها يزعم اليت احلاالت يف الحقة
 مـن  وغريها إسرائيل يف التحقيق نظم يف التشابه أوجه من عددا مثة أن ذلك مع ويبدو  - ٧٣

 الــشأن هــو فكمــا). العــام القــانون تقاليــد إىل تــستند الــيت الــدول ســيما ال (الدميقراطيــة الــدول
 وكنـدا  وأسـتراليا  املتحـدة  والواليـات  املتحـدة  اململكـة  قبيـل  من بلدان متتلك إلسرائيل، بالنسبة

 الـشكاوى  مـن  غريهـا  مـن  وللتحقق املسلحة الرتاعات قانون انتهاكات عن للكشف إجراءات

__________ 
  ).٢٠٠٤أغسطس / آب٥ (٥٠، الفقرة A/153/03، ةالعسكريالنيابة قضية املقدم جيفا ضد رئيس   )٥٤(  
، ميكـن االطـالع عليـه يف    Informal Expert Paper, The Principle of Complementarity In Practice, at 3انظـر    )٥٥(  

تقع مسؤولية مالحقة اجلـرائم الدوليـة       ” (http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc654724.pdfاملوقع الشبكي   
  ).“ املقام األول القيام بذلكيف املقام األول على عاتق الدول، وحيق هلا يف

 Amichai Cohen and Yuval Shany, A Development of Modest Proportions: The Application of theانظـر    )٥٦(  

Principle of Proportionality in the Targeted Killing Case, 5 J. INT’L CRIM. JUS. 310, 318 (2007) .
ويــشري التقريــر إىل أن .  املبــادئتقــصي احلقــائق الــصادر عــن جملــس حقــوق اإلنــسان هبــذه بعثــة ويقــر تقريــر 

يف انتـهاكات قـانون حقـوق اإلنـسان الـدويل والقـانون اإلنـساين الـدويل، ومقاضـاة                   املسؤولية عن التحقيق    ”
مرتكيب هذه االنتهاكات إذا لـزم األمـر وحماكمتـهم تقـع يف املقـام األول علـى عـاتق الـسلطات واملؤسـسات                        

طات احملليـة  يف احلاالت اليت تكون فيها السل   ” ال ينبغي أن تتدخل إال       “آليات العدالة الدولية  ”؛ وأن   “احمللية
تقريـر تقـصي احلقـائق الـصادر عـن جملـس حقـوق              . “عاجزة عن االمتثال هلذا االلتزام أو ال ترغـب يف ذلـك           

  .١٧٦٠اإلنسان، الفقرة 
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 املماثلـة  (األوليـة  العـسكرية  االستعراضـات  اسـتخدام  ذلـك  يف مبـا  جنائيـا،  حتقيقـا  تستدعي اليت
 لبلـدان ا هـذه  تـستخدم  كما. )٥٧(ذلك يف البت يف للمساعدة ،)القيادة تتوالها اليت للتحقيقات

 الـيت  اجلنائيـة  االهتـام  لوائح يف للبت العسكري القضاء إطار يف قائما العسكرية للمحاكم نظاما
  .)٥٨(املسلحة الرتاعات لقانون انتهاكات وقوع تزعم

 ســلوك لــسوء املزعومــة احلــوادث مــن غريهــا أو البــارزة احلــوادث يف التحقيــق ولــدى  - ٧٤
 وتـرية  بـشأن  انتقـادات  إسرائيل، إىل بالنسبة الشأن هو كما أحيانا، البلدان هذه تواجه اجلنود،

  .قضائية مالحقات أو حتقيقات من به تقوم ما
ــصرفوا أن هلــم ينبغــي احملققــني أن شــك وال  - ٧٥ ــى يت ــسرعة، وجــه عل ــب أن غــري ال  املطل

 والكتــشاف واملهنيــة بالــشمول يتــسم حتقيــق إلجــراء الــالزم الوقــت يأخــذوا أن هــو الرئيــسي
 بامتثـال  وال للوقـائع  والكامـل  الـدقيق  الفحـص  مببـدأ  يـضحوا  أن للمحققـني  ينبغي فال. احلقيقة
  .احملاكمات أصول مبادئ

  
 اململكة املتحدة  )١(  

داخــل  تــستخدم اململكــة املتحــدة كــال مــن التحقيقــات اجلنائيــة والتحقيقــات املــستقلة   - ٧٦
وتتعامـل   .)٥٩(ة املـسلح الـصراعات املؤسـسة العـسكرية للنظـر يف االنتـهاكات املزعومـة لقـانون       

بـشكل  ) الـيت تعـززت مـؤخرا لتـصبح نيابـة عامـة علـى نطـاق اخلدمـة             (النيابة العامـة العـسكرية      
تتـاح املـشورة القانونيـة    ”و. )٦٠(تقليدي مع القضايا اليت حييلها إليها التسلسل القيـادي للجـيش         

 القـضايا املـستوَجبة     للضباط القادة والسلطات األعلى للمساعدة يف اختاذ قرارات تتعلق بإحالـة          

__________ 
 Aitken Report, An Investigation into Cases of Deliberate Abuse and Unlawful Killing inال ــــــ ر مثـــــــ انظ  )٥٧(  

Iraq in 2003 and 2004, 25 January 2008ي ــــــــــــع الـشبك ـــــــــــ ى املوقــــــ اح علـــــــ ر املتــــــ و التقريـــــــــــ ، وه
http://mod.uk/NR/rdonlyres/7AC894D3-1430-4AD1-911F-8210C3342CC5/0/aitken_rep.pdf)  ويـــــــــدعى

 التحقيق يف انتهاكات قانون الرتاعات املسلحة يف اململكة         وهو يصف إجراءات  ) (“تقرير آيتكني ”فيما بعد   
 Dept. of Defense Directive No. 2311.01E, Dept. of Defense Law of War Program, 9 May؛ و )املتحـدة 

 إزاء قــانون “احلــوادث الــيت ميكــن اإلبــالغ عنــها  ” إجــراءات التحقيــق يف وهــو التوجيــه الــذي يــبني  (2006
  ).الرتاعات املسلحة يف الواليات املتحدة

 Victor Hansen, Changes Made in Modern Military Codes and the Role of the Militaryال ـــــــ ر مثــــ انظ  )٥٨(  

Commander: What Should the United States Learn From this Revolution, 16 TUL. J. INT’L & COMP. 

L. 419 (2008)) وهو ما يصف نظم احملاكم العسكرية يف الواليات املتحدة وكندا واململكة املتحدة.(  
  .Aitken Report بصورة عامة :انظر  )٥٩(  
 ,HM Crown Prosecution Inspectorate's Follow-Up Report on the Army Prosecuting Authority :انظـر   )٦٠(  

February 2009, at 1.  
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ويتوىل مدير اخلـدمات القانونيـة للجـيش، الـذي تعّينـه امللكـة            . )٦١(“إىل النيابة العامة العسكرية   
اختـاذ القـرارات بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي األمـر                املسؤولية عـن  ”بصفة املدعي العام العسكري     

والتقاضـي  العـسكري،   بإجراء حماكمات متعلقة جبميـع القـضايا الـيت حييلـها التسلـسل القيـادي                
ــشأن  ــسكرية،    ب ــام احملــاكم الع ــضايا املعروضــة أم ــع الق ــة    مجي ــة وحمكم ــة الدائم ــة املدني واحملكم

ــسكرية      ــتئناف العـ ــة االسـ ــى حمكمـ ــة علـ ــتئناف املعروضـ ــاوى االسـ ــة، ودعـ ــتئناف اجلزئيـ االسـ
 .)٦٢(“اللوردات وجملس

نونيــة للجــيش ضــباطا مــن اخلــدمات القا”ويفــوض مــدير اخلــدمات القانونيــة للجــيش   - ٧٧
 .)٦٣( بأداء هذه املهام املتعلقـة باختـاذ القـرارات   “ يف النيابة العامة العسكريةوكالءمعّينني بصفة   

النيابـة العامـة العـسكرية تقـع حتـت اإلشـراف العـام              ”وكما هـو عليـه احلـال يف إسـرائيل، فـإن             
يابـة العامـة   وميكـن للن . )٦٤(“ التسلـسل القيـادي للجـيش   نللمدعي العام وهي مستقلة، حبق، عـ  

البت يف عدم البدء يف إجراءات احملكمة العـسكرية،         ) وللنيابة العامة اجلديدة املعززة   (العسكرية  
ــد    ــضية إىل القائـ ــادة القـ ــسكري وإعـ ــة     العـ ــام حمكمـ ــا أمـ ــة فيهـ ــر باحملاكمـ ــها، أو األمـ ملعاجلتـ

ونيــة العــام العــسكري، يتــوىل املــدير العــام للخــدمات القان  املــدعي وعلــى غــرار . )٦٥(عــسكرية
القانونيـة إىل التسلـسل القيـادي للجـيش وعـن مالحقـة              للجيش املـسؤولية عـن إسـداء املـشورة        

 .)٦٦ ( على حد سواءاجملرمني

أمــا بالنــسبة للحــوادث الــيت ال تــربر األمــر بإحالتــها إىل النيابــة العامــة العــسكرية، فــإن    - ٧٨
  قـضائها العـسكري   إطـار  يفسوء الـسلوك  حتقق يف مزاعم املؤسسة العسكرية للمملكة املتحدة

من خالل اختاذ إجراءات إدارية، وإجراء حتقيقـات غـري رمسيـة، أو حتقيقـات رمسيـة أمـر جملـس                     
 .)٦٧(التحقيق بإجرائها

__________ 
  )٦١(  Aitken Report 28.  
  . نفسهاملرجع  )٦٢(  
  .نفسهاملرجع   )٦٣(  
  . نفسهاملرجع  )٦٤(  
  .HM Crown Prosecution Inspectorate's Follow-Up Report, supra, at 1 :انظر  )٦٥(  
: ح علــــــى الــــــرابط التــــــايلمتــــــااخلــــــدمات القانونيــــــة للجــــــيش،  موقــــــع اجلــــــيش الربيطــــــاين، :انظــــــر  )٦٦(  

http://www.army.mod,uldagc/9935. aspx..  
  )٦٧(  Aitkin Report .  ميكـن أن تكـون التحقيقـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة مـستقلة عـن التسلـسل القيـادي           ، ٣٦الفقـرة

  .لكنها جتري داخل املؤسسة العسكرية
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 الواليات املتحدة  )٢(  

 املــسلحة، متــنح الواليــات املتحــدة النـــزاعاتللــرد علــى االنتــهاكات املزعومــة لقــانون   - ٧٩
 وزارة الـدفاع والفـروع العـسكرية سـلطة مـستقلة إلصـدار أوامـر                األطراف الفاعلة املتعددة يف   

ــإجراء حتقيقــات  ــد، ، )٦٨(ب ــى وجــه التحدي ــات املتحــدة     وعل ــق يف الوالي ــع إجــراءات التحقي تتب
 يف إطـار قـانون      )٦٩(“حادثـة تـستوجب التبليـغ     ”فعنـدما تقـع     . املمارسة ذاهتا املتبعة يف إسرائيل    

ــا   املـــسلحة، مـــن واجـــب القائـــد ا النــــزاعات  مليـــداين املعـــين اإلبـــالغ فـــورا عـــن احلادثـــة وفقـ
وجيــري القــادة الــذين يتلقــون معلومــات عــن انتــهاك مزعــوم لقــانون     .)٧٠( القيــادي للتسلــسل

املــسلحة حتقيقــا رمسيــا، أو حتقيقــا غــري رمســي علــى األغلــب، جلمــع األدلــة وتقيــيم     النـــزاعات 
ومـن ثَـمَّ ُيرفَـع التقريـر وفقـا          . )٧١(بـت ارُتكقـد    مثـة جرميـة      داقية املزاعم لتحديد ما إذا كـان      مص

قيادة املقاتلني ذي الصلة، وإىل هيئة التحقيق العـسكرية املعنيـة علـى              قائد للتسلسل القيادي إىل  
التقريـر أيـضا    يرفـع   حد سواء لتحديد ما إذا كان ينبغي الشروع يف إجراء حتقيق جنائي، كمـا               

 .)٧٢(إىل املستشار القانوين العام لوزارة الدفاع

عـسكري بـني أفـراد مـن        ومن األمثلـة األخـرية علـى هـذه العمليـة التحقيـق يف اشـتباك                   - ٨٠
ــابات   جـــيش الواليـــات املتحـــدة و  متمـــردي الطالبـــان يف أفغانـــستان، أســـفر عـــن وقـــوع إصـ

ــدنيني صــفوف يف ــة،   .امل ــات املتحــدة   ”ويف تلــك احلال ــة للوالي ــدأت عناصــر عــسكرية تابع  ب
وبعـد التحقيــق األويل أمـر قائــد القيــادة   . )٧٣( يف هــذه احلادثــةأفغانـستان بــإجراء حتقيـق أويل   يف

__________ 
 ).٢٠٠٦مـايو  / أيـار ٩ (رب التابع لوزارة الدفاعبرنامج قانون احل، 2311.01Eتوجيه وزارة الدفاع رقم  :انظر  )٦٨(  

على الرغم من أن التوجيه املتعلق بربنامج قانون احلرب التابع لوزارة الدفاع يضع إجراءات شـاملة للتحقيـق يف             
احلوادث املتصلة بقانون الصراعات املسلحة، علـى النحـو الـوارد بالتفـصيل أدنـاه، فعـادة مـا جتـري التحقيقـات                       

  .عن القادة العسكريني أو هيئات التحقيق العسكريةبأوامر تصدر 
انتهاك ممكن أو مشبوه أو مزعوم لقانون احلرب، تتـوافر عنـه معلومـات    ” بأهنا   “احلادثة الواجبة التبليغ  ”ف  عرَُّت  )٦٩(  

موثوقة، أو أهنـا سـلوك غـري حـريب أثنـاء العمليـات العـسكرية يـشكّل انتـهاكا لقـانون احلـرب إذا جـرى خـالل                             
  ).ب (٥، الفقر CJCSI 5810, 01Cانظر  .“ املسلحالصراع

  ).ب(و ) أ (٧، الفقرتان CJCSI 5810.01 C؛ 1.01E 231 توجيه وزارة الدفاع رقم :انظر  )٧٠(  
 JAG Inst. 5800.7D, Manual of the Judge Advocateاألمريكيـة،   بالواليـات املتحـدة   وزارة البحريـة  :انظـر   )٧١(  

General, Ch. 11 ،)ــارس / آذار١٥ ــات املتحــدة وزارة اجلــيش ؛)٢٠٠٤م ــ بالوالي  ,Reg 15-6، ة األمريكي

Procedures for Investigating Officers and Boards of Officer ،)٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢.(  
  ).ج (٧قرة ف، الJCSI 5810. 01C؛ 1,01E 6 5.1-2 231توجيه وزارة الدفاع رقم انظر   )٧٢(  
حتقيــق القيــادة املركزيــة ، الواليــات املتحــدةي غــري الــسري الــصادر عــن القيــادة املركزيــة جلــيش املــوجز التنفيــذ  )٧٣(  

ــدة  ــستان    بالواليــــات املتحــ ــة فــــرح بأفغانــ ــدنيني يف مقاطعــ ــحايا يف صــــفوف املــ ــة يف ســــقوط ضــ األمريكيــ
 Unclassified Executive Summary, US Central Command Investigation into). ٢٠٠٩مـايو  /أيـار  ٤ بتـاريخ 

Civilian Casualties in Farah Province, Afghanistan on 4 May 2009).  
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مـن خـارج أفغانـستان    الواليات املتحـدة   بأن جيري لواء من جيش      “  للواليات املتحدة  املركزية
القائـد  وقد أقّر    .وقادة رئيسيني العسكري   قّدم فيما بعد تقريره النهائي إىل القائد          كامالً حتقيقاً

 مل جتــد أي انتــهاك لقــانون  مــن نتــائج وتوصــيات ابط التحقيــق ضــالعــسكري مــا توصــل إليــه  
  .املسلحة ولكنها اقترحت إضفاء حتسينات عملياتيةالنـزاعات 

 منـها  جهـات التحقيقات اجلنائية يف سوء سـلوك اجلنـود يف الواليـات املتحـدة،              وتتوىل    - ٨١
 حقيـق الـيت تتوالهـا   وتـشمل مـسؤوليات الت   .)٧٤(ق اجلنائي جليش الواليات املتحـدة    قيادة التحقي 

يف بعــض احلــاالت اجلــرائم  تــشمل قيــادة التحقيــق اجلنــائي ارتكــاب جــرائم حــرب مزعومــة و  
وال تفـرض قيـادة التحقيـق اجلنـائي     . )٧٥(املرتكبة ضد قـوات التحـالف ومـوظفي البلـد املـضيف        

جداول زمنية إلجراء التحقيقات، بل إهنـا، علـى غـرار إسـرائيل، تأخـذ الوقـت الـالزم إلجـراء                     
  :واٍفقيق حت

يستغرق إجراء التحقيقـات اجلنائيـة مـا يلـزم مـن وقـت للتوصـل إىل احلقيقـة                   ”    
وعلى الرغم من أن الوقت مهم جـدا، فـإن    .وحتديد ما حدث بالضبط يف ظرف معني

 .بالـضرورة وفقـا جلـدول زمـين    وال جتـري  التحقيقات اجلنائية جترى وفقا ملعيار معـني  

جـراء حتقيقـات جنائيـة شـاملة ومهنيـة مهمـا طالـت            وقيادة التحقيق اجلنائي خمصـصة إل     
 .)٧٦(“مدهتا

تحقيق عن وجود أدلة بارتكاب خمالفات جنائية، فـإن الـدعوى اجلنائيـة             الوإذا كشف     - ٨٢
ــدعاوى املرفوعــة        ــر ذلــك يف النظــام األمريكــي هــي حمكمــة عــسكرية شــبيهة بال ــع إث ــيت ُترف ال

، ني القـانوني ينن، املعروفـون باسـم املستـشار   العـامون العـسكريو  النواب وال خيضع  .إسرائيل يف
. سلطة القيـادة  لـ لنفوذ القيـادة، علـى الـرغم مـن أهنـم خيـضعون، مـن حيـث اهليكـل التنظيمـي،                      

 بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي          )٧٧(“الـسلطة الداعيـة   ”ويسدي املستشارون القانونيون املـشورة إىل       
ــائج      ــى النت ــصادقة عل ــضايا إىل حمكمــة عــسكرية وامل ــة الق ــها   إحال ــيت أســفرت عن واألحكــام ال

__________ 
:  متاحــــة علــــى الــــرابط التــــايل   يــــةاألمريكالواليــــات املتحــــدة  موقــــع قيــــادة التحقيــــق اجلنــــائي جلــــيش       )٧٤(  

http://www.cid.armv.rnil/ mission.htrnl,.  
  .املرجع السابق  )٧٥(  
ــررة لق   )٧٦(   ــئلة املتكــ ــع األســ ــايل     موقــ ــرابط التــ ــى الــ ــة علــ ــي متاحــ ــيش األمريكــ ــائي للجــ ــق اجلنــ ــادة التحقيــ   :يــ

http:// www.cid.arrny.mil/faqs.htmi..  
م دليـل احملـاك  . “ ضابطا يتوىل مهـام القيـادة حاليـا وخلفـاءه يف القيـادة       ” بأهنا تشمل    “السلطة الداعية ”ف  ُتعرَّ  )٧٧(  

متـاح علـى الــرابط   ، )٦( ١٠٣، وقواعـد احملـاكم العــسكرية   )٢٠٠٨طبعــة عـام  (العـسكرية للواليـات املتحـدة    
  ..http://www.iaa.navy.mil/documents/mcm2008.pdf: التايل
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وخالفا ملا جيـري يف إسـرائيل،       . )٧٨(الدعاوى املرفوعة يف احملاكم العسكرية أو تعديلها أو رّدها        
القــضائي يف الواليــات  وال يــنص النظــام )٧٩(ال يرفــع املستــشارون القــانونيون دعــاوى مبفــردهم

  .عدمه  منةوى جنائياملتعلق ببدء دع على إجراء استعراض قضائي مستقل للقراراملتحدة 
  

 أستراليا  )٣(  

جـري قائـد أو مـشرف مـا يـسمى بتقيـيم             ُيأن  يف إطار النظام القـانوين االسـترايل        جيوز    - ٨٣
وللتقيـيم الـسريع    . دونـ أحـد اجل   فيهـا سـوء تـصرف        ى شـكوى ُيـدع    سريع للحادثـة، عنـد تلقـي      

رى لتحديـد مـا إذا كـان     ألنـه جيـ    ةاإلسـرائيلي الذي تقوم به القيـادة      غرض مماثل للتحقيق األويل     
  .)٨٠( من التحقيق أو البحثزيدإجراء املهناك أي أساس لالدعاءات اليت قد تستدعي 

 التقيــيم الــسريع مقــابالت غــري رمسيــة، وجيمــع أدلــة، ويــصدر تقريــرا  لوسؤوجيــري مــ  - ٨٤
كـان يـرى عـدم كفايـة األدلـة       زيـد مـن التحقيـق إذا   امل أن يوصي بعـدم إجـراء      هوميكن؛  وتوصية
 لوسؤوبـدال مـن ذلـك، ميكـن ملـ         . قـانون آخـر     وقوع انتهاك لقانون الرتاعات املسلحة أو      على

لجنــة تــابع لجملــس حتقيــق بإنــشاء االنتــهاك املزعــوم، أن يوصــي  ، رهنــاً بطــابع التقيــيم الــسريع
ــسكرية، أو ــق ب عـ ــسؤول ال تحقيـ ــه مـ ــات أو جيريـ ــيين  بتحقيقـ ــق روتـ ــا جتـــري  (تحقيـ ومجيعهـ

 .)اجليش داخل

  الـسريع مييـ  التقلوسؤ السريع قلقا بشأن خمالفات جنائية، يوصـي مـ  قييميثري التوعندما   - ٨٥
وحتـال التوصـية إىل   . سـترالية بإجراء حتقيق جنائي من جانب أجهزة التحقيق بقوات الـدفاع األ  

سـترالية،   أجهزة التحقيق بقوات الدفاع األ     وإذا أحيل األمر إىل   . سلسلة القيادة اليت تستعرضها   

__________ 
ــة العــــــسكرية، املــــــا      )٧٨(   ــانون املوحَّــــــد للعدالــــ ــادة ٣٤دة القــــ ــى الــــــرابط التــــــايل   ، ٦٤ واملــــ : متــــــاح علــــ

http://www.army.mil/references/UCMJ/ .  وكمـــا هـــو احلـــال بالنـــسبة للمـــدعني العـــامني العـــسكريني، يتـــوىل
يـادي العـسكري وعـن حماكمـة        املستشارون القانونيون املسؤولية عن إسـداء املـشورة القانونيـة إىل التسلـسل الق             

املـدعون العـامون جلـيش الواليـات     ”انظـر موقـع    .منتـهكي القـانون املوحـد للعدالـة العـسكرية علـى حـد سـواء        
قاضي ضباط  ت أن ي  شريطة (http://www.noarmy.com/JobDetail.do?id=318: متاح على الرابط التايل   ،  “املتحدة

 يـسدون املـشورة إىل القـادة    ”  و “القضايا اجلنائية يف إطار القانون املوحد للعدالة العـسكرية        ”يف  اإلدعاء العام   
املدعون العامون للقوات اجلويـة  ”وموقع  ؛)“من مجيع املستويات بشأن مجيع القضايا القانونية يف حال نشوئها

 -http://www.afiag.af.mil/shared/media/docurnentJAFD-080502: التايلمتاح على الرابط ، “للواليات املتحدة

052.pdf) مشابه رابط.(  
ــر  )٧٩(   ــايل  ، R.C.M. 401, 504, 505, 601, 1107 :انظــــــ ــرابط التــــــ ــى الــــــ ــاح علــــــ : متــــــ

http://www.jag.navy.mil/doeuments/mem2008.Ddl..  
 ,The Defence Instructions (General) - Quick Assessment (Defence Instructions) :انظـر   )٨٠(  

Admin 67-2 (7 August 2007),  ، على املوقع الشبكي متاحةhttp://www.defence.gov.au/fr/Policy/ua67 02.pdf  
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دفاع أو قائـد    الـ قـوات   تـابع ل   بـدورها وحتيلـه إىل جلـسة اسـتماع أمـام قـاضٍ            فيه  ق  فإهنا قد حتق  
 .لشرطة املدنيةإىل ا هقد حتيل أو

  
 كندا  )٤(  

 الرتاعــات املــسلحة أثنــاء  حتــال عمومــا الــشكاوى الــيت تــدعي انتــهاكا ظــاهرا لقــانون    - ٨٦
ــشطةاأل ــة  ن ــرة التحقيقــات الوطني ــشغيلية إىل دائ ــدائرة مــسؤو  .)٨١( الت ــد وال ــشرطة لة أمــام قائ  ال

املـــسائل اخلطـــرية ”وتتمثـــل واليـــة الـــدائرة يف التحقيـــق يف  .)٨٢(العـــسكرية للقـــوات الكنديـــة
ــشأن القــوات     “واحلــساسة ــهاكات املزعومــة لقــانون الرتاعــات املــسلحة، ب ، مبــا يف ذلــك االنت

 اب جــرموإذا منــا إىل علــم الــدائرة ادعــاءات بارتكــ. )٨٣(الكنديــة العاملــة يف كنــدا ويف اخلــارج
من خالل الشرطة العسكرية العادية أو من خـالل الـشكاوى املقدمـة مـن أفـراد           (جنائي حمتمل 

، فإهنا تـستعرض املعلومـات لتحديـد مـا إذا كـان ينبغـي               )القوات الكندية أو من مصادر أخرى     
ــدائرة  ــق للـ ــراء حتقيـ ــيب  . )٨٤(إجـ ــاء ال يلـ ــان االدعـ ــدو  وإذا كـ ــا يبـ ــى مـ ــار علـ ــورة ”معيـ اخلطـ

وتقـوم  . أو وحـدة القيـادة  غري تابعة للـدائرة  ، ميكن أن حتقق فيه شرطة عسكرية       “احلساسية أو
باملالحقــات القــضائية للتــهم اخلطــرية دائــرة االدعــاء العــسكري الكنديــة، املــسؤولة أمــام مــدير  

العـام، ولكنـه ميـارس    املشاور العديل ويرفع مدير النيابة العسكرية تقاريره إىل  .النيابة العسكرية 
وتقدم دائرة االدعاء العـسكري الكنديـة املـشورة القانونيـة           . )٨٥( ومهامه بشكل مستقل   واجباته

ــسكرية   إىل ــشرطة الع ــال ــة، ب ــات الوطني ــسكرية    دائرة التحقيق ــهم للمحــاكم الع ــستعرض الت وت
يف احملاكمـات أمـام     قـوم بـإجراءات املقاضـاة       ، وت )لـى أسـاس عـدم كفايـة األدلـة         يف ذلك ع   مبا(

 .)٨٦(احملكمة العسكرية

__________ 
 Canadian Forces National Investigation Service, Annual Report 2007, dated 11 March: انظـر   )٨١(  

2008, at 11,  ،ــة يف -http://vo,vw.vcds. for ces.gc.ca/cfpm-gpfc/cfp-ggpinis-sne/ar  متاحـ

ra/2007/docinisar-snera-2007-ene.pdf .  
 ، ,The Canadian Forces National Investigation Service, CFNIS 2009-02, 1 May 2009: انظـر   )٨٢(  

   http://news.ge.ca/web/article-eng.do?m=lindex&nid=446989  املوقع الشبــكــيعلىمتاحة 
 The Investigation and Charging Process in the Military Justice System (Nationalانظـر    )٨٣(  

Defence Canada),  ــشبكي   ، متاحــة ــع ال ــى املوق -http://www.forees.gc.cafiag/publications/Traininaعل

formation/Charalnves-EnqueAceu-ena._pdf.  
  .The Canadian Forces National Investigation Service, CFNIS 2009-02, 1 May 2009: انظر  )٨٤(  
متاحـة علـى املوقـع    ،  ,Abridged Annual Report of the Director of Military Prosecutions, 2006-7: انظـر   )٨٥(  

  ..http://www.forces.ac.cal jaal publications/DMP-DPM/DMP-DPM-AR0607-eng.pdfالشبكي 
  .Abridged Annual Report of the Director of Military Prosecutions, 2006-7:انظر  )٨٦(  
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خمالفات جنائية إمـا إىل دائـرة التحقيقـات         وقوع   إىل   امبدئيوحتال املسائل اليت ال تشري        - ٨٧
ــق عــسكري   إذا كانــت حمــدودة أو غــري معقــدة، أو إىل جملــس   املــوجزة ــر  حتقي إذا كانــت أكث
 أدلـة تتـصل بدرجـة        حتقيق عـسكري   ائرة التحقيقات املوجزة أو جملس    وإذا تلقت د  . )٨٧(تعقيدا

حتقيقـات جنائيـة   مـن أجـل إجـراء    اء الـسلوك اإلجرامـي، جيـب وقـف اإلجـراءات         معقولة بإدعـ  
 بـشهادته، ولكـن كمـا هـو         إلدالءعلـى ا  جلنـدي يف جملـس التحقيـق        إجبـار ا  وميكـن    .)٨٨(حمتملة

ــاحلــال يف حتقيقــات الق  تنطــوي علــى اهتــام أي إفــادات اســتخدام ، ال يــسمح باإلســرائيليةادة ي
 .)٨٩( عسكرية أو أثناء حماكمةيف حمكمةللذات كدليل ضد اجلندي 

  
 موجز  )٥(  

تـشابه مـع النظـام الـساري يف         هذه حتمل أوجـه      نظم العدالة العسكرية     إنجممل القول     - ٨٨
 فهـي تعتمـد علـى مـزيج مـن االستعراضـات امليدانيـة والتحقيقـات العـسكرية الرمسيـة                     ؛إسرائيل

ورغـم أن هـذه     . ية أو مـا يعادهلـا     احملاكمـات الـيت جتريهـا احملـاكم العـسكر         إجراء  وغري الرمسية و  
، قُبلـت   اإلسـرائيلي النظم األخرى ختتلـف يف بعـض النـواحي عـن بعـضها الـبعض وعـن النظـام                    

مجيعها مع ذلك يف أحناء العامل على أهنا كافية للتحقيق يف انتهاكات مزعومة لقانون الرتاعـات                
زعومــة لقــانون الرتاعــات وتعكــس املقارنــات أيــضا أن التحقيقــات يف االنتــهاكات امل. املــسلحة

ويتوقـف طـول الوقـت علـى     .  أو أشهر أو حىت سـنوات     أسابيع تستغرق عدة    أناملسلحة ميكن   
__________ 

 National Defence and the Canadian Forces, Defence Administration Orders and: انظـر   )٨٧(  

Directives (“DAOD”) 7002-1, 8 February 2002, )   ة يف ملعدلـ ار ٧بـصيغته ا يـ ايو  / أ مـ
ة علـ  )٢٠٠٧ لـشبكي   متاحـ ملوقـع ا   ,http://www.admfincs.forces.ac.ca/dao-doa/7000/7002-1-eng.asp ى ا

بـالغ  التحقيـق يف املـسائل ذات األمهيـة االسـتثنائية أو التعقيـد غـري العـادي واإل             ”الغرض من جملس التحقيقـات هـو        (
ة يف    ( DAOD  7002-2 8 February 2002 ;)“عنـها  ملعدلـ ار ٧بـصيغته ا يـ ايو  / أ متاحـة   ،)٢٠٠٧مـ

 دائــرة الغــرض مــن (  http://www.admfines.forces.gc.ca/dao-doa/7000/7002-2-eng.asp  :علــى املوقــع الــشبكي  
  )“التحقيق يف املسائل ذات الطبيعة العادية واملباشرة وغري املعقدة واإلبالغ عنها”التحقيقات املوجزة هو 

وجملـس  دائـرة التحقيقـات   اختـصاصات كـل مـن    تقـدمي  تـوي  بـد أن حي  ال ( DAOD 7002-1; 7002-2: انظـر   )٨٨(  
تـصل  تمعقولـة أهنـا   يـرى بدرجـة   أدلـة  قيـق  جملـس التح ذا تلقى إ”على أنه على فقرات تنص  التحقيق العسكري   

القائمـة  سلطة الـ ر اخطـ وإتأجيـل  اللـس  اجملاخلدمة، يتعني على يف  قانون االنضباط انتهاكادعاء فعل إجرامي أو     ب
 وعلـى غـرار     .)”للحصول علـى املـشورة    للمشاور العديل العام    املسألة إىل أقرب ممثل     ة  حالإ، و اجمللسعقد  على  
لقيـادة  لتقـدمي املـشورة القانونيـة       عـن    العـام الكنـدي هـو املـسؤول          فإن املـشاور العـديل      العام العسكري،  املدعي

، ,National Defence and the Canadian Forces JAG website :انظـر ، )العـسكرية ومالحقـة اجملـرمني   
تـنص علـى أن   ( .ca/jag/office-eabinet/law-droit-eng.asp http://www.forces.gc,متاح على املوقع الشبكي

عـدد مـن القـضايا،      بـشأن    “ للقـوات الكنديـة    . ..ا قانونيـ  امستـشار ”مـسؤول عـن كونـه       املشاور العـديل العـام      
إحالـة التـهم   ”، و“القـضاء العـسكري   القـانون اجلنـائي وسياسـة   ”  و“القـانون الـدويل والتنفيـذي     ”ذلك   يف مبا

  ).“عسكريةالاكم احمليف إجراءات املقاضاة ” و“لعسكرية للمحاكمة يف احملاكم ا
  .Meade v Her Majesty the Queen in Right of Canada [1991] 3 F C.365 19: انظر  )٨٩(  
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عوامل، وال يعكس القانون الـدويل العـريف وتـرية موحـدة إلجـراء مثـل هـذه التحقيقـات،                   عدة  
  .إسرائيلناهيك عن املوعد النهائي الذي جتاوزته 

  
 ارتكبـت  املـسلحة  الرتاعـات  لقـانون  انتـهاكات  أن تـدعي  اليت الشكاوى  -رابعا   

  غزة عملية خالل
 يف تفـصيل الب نـوقش  وكمـا  .غـزة  بعمليـة  يتعلق مافي أثريت اليت الشواغل إسرائيلتعي    - ٨٩

 اتبعتـها  الـيت  املقـصودة  االسـتراتيجية  فـإن  أعـاله،  بإجيـاز  مبني هو وكما ،غزة عمليةالتقرير عن  
 الـدفاع  جـيش  علـى  الـصعب  مـن ، جعلـت    املـدنيني  لـسكان ا مـع  االختالط يف واملتمثلة ،محاس

 املـدنيني  علـى  املتعمـدة  اهلجمـات  هتديـد  مـن  احلـد  أي - غـزة  عمليـة  أهداف حتقيق اإلسرائيلي
ومـن املؤكـد     .الوقت نفس يف الفلسطينيني باملدنيني الضرر إحلاق تفادي وأيضا - اإلسرائيليني

 دربفقـد    .حـد  أدىن إىل األضـرار  هذه قليللت دؤوبة جهودابذل   اإلسرائيلي الدفاع جيشأن  
 أو اهلجمـات  بتـأخري  وقـام  .املـسلحة  الرتاعـات  قـانون  مقتضيات جمال يف مكثف بشكل أفراده
ــل ــا حتوي ــاع أو اجتاهه ــا هاشــن عــن االمتن ــى حفاظ ــدنيني أرواح عل ــا وأصــدر .امل ــة أنواع  خمتلف
 إسـرائيل  تبـذهلا  الـيت  هـود اجل أن إال .)٩٠(اهلجمـات  شـن  قبـل  الواضـحة  اإلنـذارات  من ومتنوعة
حلــاق وإ الربيئــة األرواح ســقوط علــى أســفها مــن تقلــل ال املــسلحة الرتاعــات بقــانون لاللتــزام

  .األضرار مبمتلكات املدنيني
 التزامهـا  تأكيـد  إلعـادة  ملموسـة  إجـراءات  عـدة  إسـرائيل  اختـذت  غـزة،  عملية وعقب  - ٩٠

 لقــانون املزعومــة االنتــهاكات مــرتكيب حماكمــة االقتــضاء، وحــسب شــامل، حتقيــق بــإجراء
  :املسلحة الرتاعات
o ــرائيل التزمــت ــالتحقيق إس ــشأن  شــكوى كــل يف ب ــوع حمــددة ب ــهاكات وق  انت

  .املصدر مصداقية عن النظر بصرف غزة، عملية خالل مزعومة
o الــشكاوى مــن شــكوى كــل باســتعراض شخــصيا العــسكري العــام النائــب قــام 

 وجـوده،  حالـة  يف قيـادة،  كـل  جرتـه أ الـذي  بـالتحقيق  املتعلـق  والـسجل  املقدمة
   .جنائي حتقيق يف الشروع يف البت قبل

__________ 
  .٢٦٥-٢٦٢ الفقرات ،The Operation in Gaza. Factual and Legal Aspects :انظر  )٩٠(  
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o بعــض يف للنظــر للقيــادة خاصــة حتقيقــات ةتســ العامــة األركــان رئــيس اســتهل 
 .)٩١(أخرى حتقيقات من لقيادةا أجرته ما إىل باإلضافة االدعاءات، أخطر

o ــر ــدعي  أم ــامامل ــسكري الع ــب الع ــدعي مكت ــسكري امل ــشؤون الع ــةالعمليات لل  ي
 يـة التابعـة للـشرطة العـسكرية فيمـا         اجلنائ التحقيقات شعبة مع كثب عن بالعمل
   .هتم توجيه بشأن قرار أي اختاذ قبل حىت جنائي، حتقيق بكل يتعلق

 يف التحقيـق  بـصدد  كـان  أو اإلسرائيلي الدفاع جيش حقق التقرير، هذا إعداد وقتو  - ٩١
 انتــهاكات علــى وينطــوي غــزة عمليــة خــالل وقــع أنــه يــزعم مــستقال حادثــا ١٥٠ مــن أكثــر
 التحقيقـات  هـذه  مـن  العديد يف اإلسرائيلي الدفاع جيش شرع وقد .املسلحة الرتاعات لقانون
 عـن  اإلسـرائيلية  الـسلطات  علـم  إىل أخـرى  معلومـات  وبلغـت  .للمعلومـات  مـصادره  على بناء

 غـري  واملنظمـات  الفلـسطينيني  من املقدمة الشكاوى عرب مباشر بشكل إما القنوات، شىت طريق
ــة، ــشكل أو احلكومي ــري ب ــن مباشــر غ ــاء خــالل م ــارير أنب ــالم وســائط وتق ــيت اإلع ــشرها ال  تن
 جمللـس التابعـة    احلقـائق  تقـصي بعثـة    تقريـر  بينـها  مـن ( أخـرى  ومـصادر  احلكومية غري املنظمات
  ).اإلنسان حقوق
 احلفـاظ  مـع  احلقـائق  عـن  الكـشف  يف مـنظم  هنج اتباع التحقيقات هذه وترية وتعكس  - ٩٢
 يف التحقيقـات  تبـدأ  أن هـو  واألمثـل  .والعسكريني املدنيني األفراد حقوق على الوقت نفس يف

 بيئــة أن إال .هاضحــد ميكــن ال نتــائج عــن تــسفر أنو وقــت أقــرب يف تنتــهي أنو مبكــر وقــت
 ويف .التحقيقـات  وإجـراء  األدلـة  مجـع  دتعقِّـ  وهـي  مثالية، ليست مباشرة القتال بعد وما القتال
  .وقتا تطلبي شامل حتقيق إجراء فإن فقط،واحد  عام منذ أجنزت غزة عملية أن حني
 االدعــاءات يف التحقيــق عليهــا ينطــوي الــيت الفريــدة الــصعوبات جتاهــل عــدم وينبغــي  - ٩٣

 تــأمني علــى القــدرة عــدم تــشمل هــيو .القتــال ســاحة يف املــسلحة الرتاعــات لقــانون املزعومــة
 تكـون  عنـدما  بعـدها،  أو املعركـة  خـالل  سـواء  واملاديـة،  ليـة العد األدلة جلمع األحداث مسرح

 العــدو تالعــب وإمكانيــة القتــال خــالل األدلــة تــدمري وإمكانيــة العــدو؛ ســيطرة حتــت األراضــي
 وصـعوبة  اسـتجواهبم؛  أجـل  من االحتياطيني اجلنود استدعاء إعادة وضرورة األحداث؛ مبسرح
 وضـرورة  عاميـة؛  وبلغـة  رمسيـة  وغـري  ليـة حم بعبـارات  يوصـف  عندما بدقة احلادث مكان حتديد

__________ 
 تـشرين  ١٠ واستهل حتقيق إضـايف خـاص للقيـادة يف      العملية، جنازإ بعد مباشرة للقيادة حتقيقات مخس هلتاسُت  )٩١(  

  .٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين
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 الطبيعيــة شــكوكهم علــى والتغلــب اشــهود بوصــفهم للخــصم التــابعني املــدنيني مكــان حتديــد
  .)٩٢(عليهم تشرف اليت سلطاتال جانب من لالنتقام عرضالت من وخوفهم

 التحقيقـات  يف كـبريا  تقـدما  اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  أحـرز  التعقيـدات،  هـذه  ورغم  - ٩٤
 انتـهاكات  ارتكـاب  عـن  حماكمـات  التحقيقـات  بعـض  عـن  نتج اليوم، وإىل .منها العديد وأجنز

 العـام  املـدعي  ويقـوم  للقيادة األولية التحقيقات جنزتأُ أخرى، حتقيقات ويف .جنائيةو سلوكية
 ويف .التحقيـق  مـن  مزيـدا  ستلزميـ  الـسجل  كـان  إذا مـا  لتحديـد  اخلـاص  باستعراضـه  العسكري

 .التحقيــق فــأهنى خمالفــة ارتكــاب علــى دلــيال العــسكري العــام املــدعي جيــد مل احلــاالت، بعــض
 دعيواملـ  العـسكري  العـام  املـدعي  جيريـه  آخـر  السـتعراض  ختـضع  التحقيقـات  مـن  العديد وألن
 القـضايا  هـذه  يف النظـر  سـياق  يف خمتلفـة  استنتاجات تظهر أن املمكن من العليا، واحملكمة العام
  .ينظام العدالة اإلسرائيل طريق عن
ــا إســرائيل وتــصدر  - ٩٥ ــة عــن تفــصيلية معلومــات دوري ــة يف حتقيقاهتــا حال  .)٩٣(غــزة عملي

  .ه التحقيقات يف األجزاء التاليةهذ عن حديثة معلومات وتقدم
  

   القيادةعلى مستوى  تحقيقاتال  - ألف  
   غزة عملية إجناز بعد للقيادة خاصة حتقيقات مخس يف الشروع  -  ١  

 أمـر  غـزة  عمليـة  إجنـاز  مـن  فقـط  يـومني  بعـد  أي - ٢٠٠٩ ينـاير /الثاين كانون ٢٠ يف  - ٩٦
 حتقيقــات مخــس بــإجراء نازييأشــك الفريــق اإلســرائيلي الــدفاع يشجلــ العامــة األركــان رئــيس
 حكوميـة  غـري  ومنظمـات  دوليـة  منظمـات  أثارهتـا  الـيت  االدعـاءات  مـن  طائفة يف للقيادة خاصة
 امليـدان  يف كـبرية  خـربات  هلـم  عقـداء  مخسة عني التحقيقات، ولرئاسة .األنباء وسائط وخمتلف
 القيـادي  بالتسلـسل  أو فيهـا  التحقيـق  جيـري  الـيت  باألحـداث  مباشـرة  صـلة  هلم تكن مل والقيادة
 علـى  الواليـات  ركـزت  بـل  .روتينيـة  ميدانيـة  استعراضـات  التحقيقـات  هـذه  تكـن  ومل .املباشر
  :مستقال حادثا ٣٠ تشمل لحة،املس الرتاعات لقانون املزعومة االنتهاكات من أنواع مخسة
o   يكونـوا  مل الـذين  املـدنيني  مـن  كـبري  بعـدد  فيهـا  الـضرر  حلـق  حـوادث  بشأن دعاءاتا 

 ؛)٩٤(القتال أعمال يف مباشرة بصورة يشاركون

__________ 
ة العـــسكرية مقـــابالت مـــع حـــوايل للـــشرط التابعـــة اجلنائيـــة التحقيقـــات شـــعبة أجـــرت أدنـــاه، ينـــاقش كمـــا  )٩٢(  

 أداة بـدور  تقـوم  حكوميـة  غـري  منظمـات  مـع  األوىل بالدرجـة  بالتعـاون  احلـدودي  إريـز  معـرب  يف فلسطيين ١٠٠
  .غزة يف املدنيني السكان مع االتصال

 عــن معلومــات أيــضا إســرائيل وتنــشر .The Operation in Gaza. Factual and Legal Aspects :مــثال انظــر  )٩٣(  
  .http:///www.mfa.gov.il/MFAعلى  تاحامل اخلارجية الشؤون لوزارة الشبكي املوقع على التحقيقات
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o ومرافـق  املتحـدة  لألمـم  مرافـق  علـى  فيهـا  النـار  طلقتأُ حوادث بشأن ادعاءات 
   ؛)٩٥(غزة عملية خالل هبا الضرر وأحلق دولية

o واألفرقــة واملركبــات واملبــاين املرافــق علــى النــار إطــالق علــى تنطــوي حــوادث 
 ؛)٩٦(الطبية

o ؛)٩٧(الربية القوات يد على األساسية واهلياكل اخلاصة املمتلكات تدمري  

__________ 
 اسـتعراض  طلـب ب مـثال  فيها، التحقيق املراد االدعاءات بشأن للغاية دقيقة العامة األركان رئيس والية كانت  )٩٤(  

 شخـصا آخـر     ١٥ مقتـل    عـن  أسـفر  أنـه  يـزعم  الـذي و ،محـاس  نـشطاء  كبـار  أحـد  ،انريـ  نزار على اهلجوم”
 أفـراد   ٨ مقتـل  عـن  أسـفر  أنـه  يزعم الذي ،هياال بيت يف سجدامل على اهلجوم” و ،“)يناير/الثاين كانون ٤(
 أفـراد،  ٧ مقتـل  عـن  أسـفر  أنـه  يـزعم  الـذي  عقـل  عمـاد  مـسجد  علـى  اهلجوم” و ،“)يناير/كانون الثاين  ٣(

 التـواريخ  مثـل  توافرهـا،  حالـة  يف تفاصـيل،  الواليـة  وقدمت .“)ديسمرب/األول كانون ٢٩( قاصرين ٤ منهم
 أيـضا  الواليـة  وطلبـت  .اقتلـو  أهنـم  يـزعم  الذين األفراد جنس ونوع وعدد العائلية، والروابط واألمساء واملوقع
 لـف تخم علـى ( اإلسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  يف الصادرة والتعليمات باألوامر املتعلقة التفاصيل” يف حتقيق إجراء

 يـشاركون  ال الـذين  باملدنيني متناسبة غري أضرار إحلاق تفادي وبشأن )وبعدها العملية قبل القيادة مستويات
 واسـتخدام  الظـروف  خمتلـف  يف املـدنيني  هـؤالء  مـن  اآلمـان  اقـات نط وبـشأن  القتـال،  أعمال يف فعلية بصورة
  .“األسلحة خمتلف

 النـار  إطـالق ” مـثال  - فيهـا  التحقيـق  يتعني مزعومة حوادث أربعة العامة األركان رئيس والية بدقة حددت  )٩٥(  
 األمـم  ةوكالـ  مبدرسـة  حلقـت  الـيت  األضـرار ” و “) ينـاير /الثـاين  كـانون  ٦( جباليا يف الفاخورة مدرسة على

 يـزعم  والذي اجلوية، ةالقو شنته هجوم نتيجة األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة
 اسـتخدام  محـاس  تعمـد  عـن  معلومـات  مجـع " احملققني إىل أيضا الوالية وطلبت .“أفراد ٣ مقتل عن أسفر أنه

 والتعليمـات  األوامـر  عـن  معلومـات ” و “ النـار  طـالق إل كغطاء أو لالختباء مرافقها وأ املتحدة األمم أماكن
 تفــادي بـشأن  )وبعــدها العمليـة  قبـل  لقيــادة،ا مـستويات  خمتلــف مـن ( اإلسـرائيلي  الــدفاع جـيش  يف الـصادرة 
 توسـيع  الحقا وجرى .“وأفرقتها ومركباهتا ومرافقها الدولية واملنظمات املتحدة األمم بأماكن الضرر إحلاق
 يف غـزة  قطـاع  يف للتحقيـق  املتحـدة  األمـم  مقـر  جملـس  فيهـا  حقـق  أخـرى  دثحوا لتشمل الوالية هذه نطاق
  .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٩ إىل ديسمرب/األول كانون ٢٧ من الفترة

 معينـة مزعومـة، مثـل       حـوادث  سـبعة  يف حتقيقـات  إجـراء  مبوجب الوالية املنوطة بـه     األركان رئيس إىل طلب  )٩٦(  
 الــشمالية املنطقــة يف كاشــف،ال جبــل منطقــة يف اجلرحــى أحــد عدةمــسا إىل طريقــه يف طــيب فريــق إصــابة”

 أبــو الطــيب واملــساعد مــدهون، إيهــاب الــدكتور هــو طبيــب، مقتــل عــن أســفر ممــا غــزة، قطــاع مــن الــشرقية
 الــشيخ يف دبــابش أســرة مــرتل قــصف” و “)ديــسمرب/األول كــانون ٣١( واحــد شــخص وجــرح حــصرية،
يـق  الفر أعـضاء  أحد مقتل عنه نتج والذي ،اجلرحى إجالء بغية وقعامل يف الطيب الفريق وجود خالل رضوان،

 بحـث ت بـأن  الواليـة  أمـرت  احلـوادث،  هـذه  مـن  حـادث  بكـل  يتعلـق  وفيمـا  .“)ينـاير / كانون الثاين  ٣(الطيب  
 أو الطبيــة املركبــات أو املرافــق أو األمــاكن داخــل مــن القــصف حــوادث عــن معلومــات” عــن اتالتحقيقــ
 وتغطيــة القتــال ألغــراض الطبيــة واملركبــات واملرافــق ألمــاكنا اســتخدام محــاس دتعمــ وعــن منــها، بــالقرب
 اإلسـرائيلي  الدفاع جيش يف الصادرة والتعليمات األوامر عن تفاصيل ”و “واملقاتلني السالح ونقل القصف

ــى( ــف عل ــستويات خمتل ــادة م ــل القي ــة قب ــا العملي ــشأن )وخالهل ــت ب ــ إحلــاق اديف ــاكن ررضال ــق وامل باألم راف
  .“ملركبات واألفرقة الطبيةوا
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o ٩٨(الفوسفور حتتوي على مادة اليت األسلحة استخدام(.  
امتـد إىل تقيـيم     ومل يقتصر تركيز التحقيقـات علـى جمـرد حتـسني أداء العمليـات، وإمنـا                   - ٩٧

حوادث معينة وقع فيها ضرر على املدنيني واألشخاص املشمولني باحلماية أو املرافق املـشمولة              
وصدرت التوجيهات حملققي القيادة مبوجـب الواليـات املنوطـة هبـم بـإجراء حتقيقـات        . باحلماية

ع جـــيش الـــدفااألوامـــر والتعليمـــات الـــصادرة داخـــل قـــوات ”تفـــصيلية يف أمـــور مـــن بينـــها 
 - “فيما يتعلق بتجنـب إحلـاق الـضرر       ) على خمتلف املستويات، قبل وأثناء العملية      (اإلسرائيلي

جتنب إحلاق أضرار مفرطة باملدنيني غري املشاركني فعليـا يف          ”مبا يف ذلك التعليمات اليت ختص       
ــدنيني يف األحــوا       ــاد عــن هــؤالء امل ــة لالبتع ــة، والــيت ختــص املــسافات املأمون ل األعمــال العدائي

  .“املختلفة عند استخدام خمتلف األسلحة
 فيمــا يتعلــق جــيش الــدفاع اإلســرائيلي ووفقــا لإلجــراءات العاديــة الــيت تتبعهــا قــوات     - ٩٨
ة، باشر احملققون أعماهلم علـى حنـو مـستقل وكُفلـت هلـم إمكانيـة االطـالع                  يتحقيقات القياد الب

جـيش  األمر مـن أفـراد قـوات        على مجيـع املـواد املتاحـة، وحريـة اسـتجواب أي فـرد لـه صـلة بـ                   
وأجرى احملققون مقابالت مع العديـد مـن اجلنـود والـضباط، وقـاموا جبمـع          . الدفاع اإلسرائيلي 

واســـتعرض احملققـــون ســـجالت . الوثـــائق ذات الـــصلة ومـــواد أخـــرى مـــن مـــصادر خارجيـــة
رير العمليــات، وشــرائط الفيــديو والــصور الفوتوغرافيــة امللتقطــة مــن املركبــات اجلويــة، والتقــا   

__________ 
ــب   )٩٧(   ــيس إىلطل ــه   األركــان رئ ــة ب ــة املنوط ــات إجــراء مبوجــب الوالي ــسائل يف حتقيق ــة امل ــر )أ(” :التالي  األوام

ــة، القــوات إىل املقــر مــن( ةختلفــامل القيــادة مــستويات اهتــوقرر اهتأصــدر الــيت والتعليمــات ــة قبــل الربي  العملي
 خمتلـف  يف األساسـية  واهلياكـل  املبـاين  تـدمري  نطـاق  )ب( األساسـية،  اكـل واهلي املبـاين  تـدمري  بشأن ،)وخالهلا
 حلـق  الـيت  األساسـية  اهلياكـل  أو املبـاين  ونـوع  التنفيذيـة،  والوحـدات  العملية، مرحلة :حسب موزعا املناطق،
 مـن  التحقـق /التـدمري  طريقـة /مهندسـني  طريق عن( التدمري هبا فذُن اليت والطريقة التدمري، وأهداف هبا، الضرر
 الـزمن  يف امليـدان  يف اختـذت  قرارات بواسطة تلقائيا حدث أو له خمططا التدمري كان إذا وما )السكان إجالء

ــة االســتخباراتية املعلومــات )ج( احلقيقــي، ــة األســاليب بطبيعــة املتعلقــة والتنفيذي ــة اهلجومي  للعــدو، والدفاعي
  .“ يدعم الضرورة التنفيذية للتدمريامم قواتنا، ووثقتها حددهتا اليت للعدو األساسية وباهلياكل

 وكميـات  أنـواع  )أ(” :التاليـة  املسائل يف حتقيقات إجراء مبوجب الوالية املنوطة به    األركان رئيس إىل طلب  )٩٨(  
 األسـلحة  وكميـات  أنواع )ب( وخالهلا، العملية قبل للقوات املخصصة الفوسفور حتتوي على  اليت األسلحة

حتتوي  اليت األسلحة استخدام من الغرض )ج( العملية، خالل بالفعل استخدمت اليت الفوسفور تتضمن اليت
ــادة  ــى م ــضرورات الفوســفور عل ــة العــسكرية وال ــا املتعلق ــه مــثال( هب ــدخان باســتخدام التموي  ،)والتعلــيم ال
 كـل  ،)املبنية املناطق يف النار إطالق ومصادر املفتوحة املناطق مثال( األسلحة هذه هبا قصفت اليت واألهداف

 األسـلحة،  هـذه  مـن  نوع بكل يتعلق فيما القائمة التشغيلية التعليمات )د( األسلحة، نوع حسب موزع   هذا
 يتعلـق  فيمـا  تنطبق اليت األمان نطاقات ذلك يف مبا األسلحة، هذه من نوع بكل املتعلقة االشتباك قواعد )هـ(

 هـذه  اسـتخدام  علـى  القيود من نوع أي دوجو حتديدا،( الفوسفور حتتوي على مادة   اليت األسلحة باستخدام
 الـصادرة  واألوامـر  التعليمـات  عـن  )وجـدت  إن( احليـد  حـاالت  )و( ،)بالـسكان  اآلهلـة  املنـاطق  يف األسلحة
  .“ثناءاتاالست هذه وراء الكامنة الرئيسية واألسباب الفوسفور، تتضمن اليت األسلحة استخدام بشأن
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املتعلقــة بتحليــل الــشظايا، واملعلومــات العــسكرية املستخلــصة داخليــا، ووثــائق االســتخبارات،  
وقواعد االشتباك، وخطط العمليات ذات الصلة، وكميات كـبرية مـن املـواد األخـرى املتعلقـة                 

وطلــب إىل كــل جنــدي مــن اجلنــود الــذين أجريــت معهــم مقــابالت أن يتعــاون مــع     . بــاألمر
  .، وقد فعل ذلك كل منهمإجراءات التحقيق

ــق         - ٩٩ ــاء تتعلـ ــا أخطـ ــت فيهـ ــاالت وقعـ ــن بعـــض حـ ــة عـ ــات اخلاصـ ــشفت التحقيقـ وكـ
فعلى سبيل املثال، انتهى أحد التحقيقات القياديـة اخلاصـة إىل أن            . باالستخبارات أو العمليات  

 قد استهدفت، على سبيل اخلطـأ، مـرتل أسـرة الدايـة بـدال مـن                 جيش الدفاع اإلسرائيلي  قوات  
ــ ــة . ق جمــاور كــان ُيــستخدم لتخــزين األســلحة، ممــا أدى إىل وفــاة بعــض املــدنيني   مرف ويف حال

الــسيارة األماميــة لقافلــة تابعــة لألونــروا إلطــالق النــار عليهــا، كــشف   أخــرى، تعرضــت فيهــا
وجتنبـا لوقـوع هـذه      . التحقيق عن أخطاء تتعلق باالتصاالت وقعت يف تنسيق حتركـات القافلـة           

 الفريـق غـايب     جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي     يف املستقبل، أصدر رئيس أركان      األنواع من األخطاء    
أشــكينازي، توجيهــات بتــسليط الــضوء علــى بعــض األوامــر الدائمــة أو إيــضاحها، كمــا أمــر    

  . بإجراء حتسينات يف بعض عمليات القيادة
وكشفت التحقيقات القيادية اخلاصـة أيـضا عـن بعـض احلـاالت الـيت قـام فيهـا جنـود                  - ١٠٠
علـى سـبيل املثـال، صـدر     .  بانتـهاك قواعـد االشـتباك      تابعون جليش الـدفاع اإلسـرائيلي     باط  وض

خر برتبة عقيـد، بـإطالق قـذائف    ن ضابطني، أحدمها برتبة عميد واآل   إذن يف إحدى احلاالت م    
 الــيت تقيــد لــدفاع اإلســرائيلي اجــيشمتفجــرة ســقطت يف منطقــة مأهولــة، يف انتــهاك ألوامــر   

ــريان املد  ــة   اســتخدام ن ــاطق املأهول ــالقرب مــن املن ــة ب ــة بتأديــب    . فعي ــادة اجلنوبي ــد القي ــام قائ وق
  . الضابطني لتجاوزمها حدود سلطتهما على حنو عّرض حياة اآلخرين للخطر

ولدى إمتام التحقيقات القيادية اخلاصة، قام احملققون بعرض النتائج اليت توصـلوا إليهـا           - ١٠١
وأصـدر رئـيس    .)٩٩(شكينازي، الذي اعتمد توصياهتم، الفريق غايب أ   اجليشعلى رئيس أركان    

األركان أوامره إىل قوات الدفاع اإلسرائيلية بتطبيق الدروس املستفادة على طائفـة واسـعة مـن                
املسائل، مع التوجيه بتسليط الضوء على بعـض األوامـر الدائمـة أو إيـضاحها، وإرسـاء مبـادئ                   

ــذخائر، ك    ــشأن اســتخدام خمتلــف ال ــة إضــافية ب مــا أصــدر تعليمــات باختــاذ اخلطــوات   توجيهي
  .لتحسني التنسيق مع املنظمات والكيانات اإلنسانية

__________ 
ــدف      )٩٩(   ــوات الـ ــم قـ ــدث باسـ ــصريح املتحـ ــر تـ ــق  انظـ ــصلة التحقيـ ــرائيلية، حمـ ــضايا  اع اإلسـ ــاءات والقـ  يف االدعـ

 Conclusion of Investigations into) (٢٠٠٩أبريـل  /نيـسان  ٢٢(املتعلقة بعملية الرصاص املـصبوب   الرئيسية

Central Claims and Issues in Operation Case Lead( وذلـــــك علـــــى العنـــــوان التـــــايل ، :
idfspokesperson.com/2009/04/22/idfannouncement-findings-from-cast-lead-investigations/..  
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سـجالت األدلـة املتعلقـة بكـل        إىل جانب    ، العسكري هذه النتائج   املدعي العام وتلقى   - ١٠٢
، مـن أجـل املـساعدة       الوقائعيـة من التحقيقات القيادية اخلاصـة، باعتبارهـا مـصدرا للمعلومـات            

ــاير / كــانون الثــاين١٩ويف . عــاءات ذات الــصلةيف حتليــل االد  املــدعي العــام أصــدر ٢٠١٠ين
  .العسكري رأيه، الذي تناول فيه كال من التحقيقات القيادية اخلاصة اخلمسة

  
االدعاءات املتعلقة باحلاالت اليت أِحلق فيها الضرر بعدد كبري من املـدنيني              ‘١’  

  يةغري املشاركني بشكل مباشر يف األعمال العدائ
وترد تفاصيل بعض النتـائج     .  حاالت منفصلة  ٧مشلت التحقيقات يف هذه االدعاءات       - ١٠٣

  .)١٠٠(العملية يف غزةاليت توصل إليها التحقيق القيادي اخلاص يف الوثيقة املعنونة 
ــهى مــن     النائــب وقــد أمت - ١٠٤ ــة مــن تلــك احلــوادث وانت ــام حتقيقــه يف أربع  العــسكري الع

وال تـزال التحقيقـات جاريـة يف ثالثـة      .)١٠١(أساس لفتح حتقيق جنائي  ي  أاستعراضها، ومل جيد    
ويف حادثني منها، ال يزال التحقيق القيـادي اخلـاص مـستمرا بـسبب تعقيـد                . )١٠٢(من احلوادث 
أمــا احلــادث الثالــث فيتعلــق بــاهلجوم املــدعى وقوعــه علــى مــسجد املقادمــة، ورد   . املالبــسات

علـى النحـو الـواردة      (حتقيق قيادي خاص جديـد بـشأهنا        النائب العسكري العام املسألة إلجراء      
  ).مناقشته أدناه

  
االدعاءات املتعلقة بـاحلوادث الـيت تعرضـت فيهـا مرافـق األمـم املتحـدة                  ‘٢’      

ــاء     ــرار يف أثنـ ــيبت بأضـ ــا، وأصـ ــار عليهـ ــة إلطـــالق النـ ــق الدوليـ واملرافـ
  غزة  عملية

 وترد تفاصيل بعض النتائج الـيت       . حادثا منفصال  ١٣مشل التحقيق يف هذه االدعاءات       - ١٠٥
  .)١٠٣(العملية يف غزةتوصل إليها التحقيق القيادي اخلاص يف 

__________ 
الـصفحات  ، )The Operation in Gaza Factual and Legal Aspects(اجلوانب الوقائعية والقانونيـة  : العملية يف غزة )١٠٠(

٤٠٣-٣٨١.  
اهلجوم الذي جنمت عنه وفاة أحد كبار عناصر محاس، وهو نزار ريـان كمـا ُيـدعى أنـه        : احلوادث األربعة هي   )١٠١(

 فردا آخـرين؛ واهلجـوم املـدعى وقوعـه علـى مـسجد الربـاط؛ واهلجـوم علـى شـاحنة حتمـل                        ١٥تسبب يف وفاة    
  .سرة الدكتور أبو العيشصهاريج األكسجني؛ واهلجوم على مسكن أ

اهلجوم املّدعى وقوعه على مسجد عمـاد عقـل؛ وقـصف مـسكن أسـرة الدايـة؛ واهلجـوم                   : احلوادث الثالثة هي   )١٠٢(
  .املدعى وقوعه على مسجد املقادمة

حات ، الصف)The Operation in Gaza Factual and Legal Aspects(اجلوانب الوقائعية والقانونية : العملية يف غزة )١٠٣(
٣٦٩-٣٣٠.  
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ــام  - ١٠٦ ــام  وق ــدعي الع ــق      امل ــا هــذا التحقي ــيت خلــص إليه ــائج ال العــسكري باســتعراض النت
كذلك قام باستعراض مواد إضـافية، منـها معلومـات          . القيادي اخلاص وسجل التحقيق الكامل    

تقصي احلقائق الـصادر عـن جملـس حقـوق اإلنـسان، وتقريـر جملـس مقـر                  ثة  بعوردت يف تقرير    
 كـانون  ٢٧األمم املتحدة للتحقيق يف بعض احلوادث اليت وقعت يف قطـاع غـزة يف الفتـرة مـن         

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩ إىل ٢٠٠٨ديسمرب /األول
يـة يف احلـوادث    العـسكري أي أسـاس يـربر فـتح حتقيقـات جنائ     املـدعي العـام  ومل جيـد   - ١٠٧
ويف اثــنني مــن هــذه احلــوادث، أكــد املــدعي العــام العــسكري   .  عــشر قيــد االســتعراضةالثالثــ

  .جيش الدفاع اإلسرائيليالقرارين الصادرين باختاذ إجراءات تأديبية ضد أفراد من 
ــوع أضــرار يف جممــع املكاتــب        - ١٠٨ ــى ادعــاء بوق وكــان أحــد هــذه احلــوادث ينطــوي عل

وكـشف التحقيـق القيـادي اخلـاص عـن قيـام قـوات الـدفاع                . )١٠٤(ا يف تل اهلـوا    امليدانية لألونرو 
 بـإطالق عـدة قـذائف       ااإلسرائيلية يف أثناء إحـدى العمليـات العـسكرية الـيت شـنت يف تـل اهلـو                 

مدفعيــة، يف انتــهاك لقواعــد االشــتباك الــيت حتظــر اســتخدام هــذه املدفعيــة بــالقرب مــن املنــاطق   
ا برتبـة عميـد     مهنتائج، قام قائد القيادة اجلنوبية بتأديب ضابطني أحد       وبناء على هذه ال   . املأهولة

  .واآلخر برتبة عقيد لتجاوزمها حدود سلطتهما على حنو عّرض حياة اآلخرين للخطر
، قام األمـني العـام لألمـم املتحـدة بإنـشاء            العملية يف غزة  تقرير  وحسب املشار إليه يف      - ١٠٩

عـن التحقيقـات اجلاريـة يف إسـرائيل، يف بعـض احلـوادث           جملس حتقيق للنظـر، بـصورة مـستقلة         
وقد تعاونت إسـرائيل تعاونـا تامـا مـع جملـس       . املتعلقة بإحلاق الضرر مبرافق تابعة لألمم املتحدة      

ــائج الــيت انتــهت إليهــا حتقيقاهتــا الداخليــة،       ــه علــى النت ــابع لألمــم املتحــدة، وأطلعت التحقيــق الت
وأثـىن األمـني العـام علـى إسـرائيل لتعاوهنـا            . ودث املعنية وقدمت إليه معلومات تفصيلية عن احل     

  .)١٠٥(الواسع النطاق
وبعد نظر جملس التحقيق التابع لألمم املتحدة يف األمر، دخلت إسرائيل، علـى الـرغم                - ١١٠

مما لديها من حتفظات معينة بـشأن بعـض جوانـب تقريـر اجمللـس، يف حـوار مـع األمـم املتحـدة                         
ينــاير / كــانون الثــاين٢٢ويف . الناشــئة عــن احلــوادث الــيت مت النظــر فيهــا ملعاجلــة مجيــع القــضايا 

 الــذي اتبعتــه يف هــذه  “النــهج التعــاوين”، وجــه األمــني العــام الــشكر إلســرائيل علــى   ٢٠١٠

__________ 
  .٣٤٧-٣٤١املرجع نفسه، الصفحات  )١٠٤(
: علــى العنــوان التــايل، )٢٠٠٩مــايو / أيــار٤( الرســالة املوجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملـس األمــن  انظـر  )١٠٥(

http://wwvv.unhcr.orgirefworId/docid/4a292c8dd.html)          التقـدير إلسـرائيل    ”وهي الرسالة اليت أعرب فيهـا عـن
  .“على ما أبدته من تعاون مع اجمللس
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املناقـــشات، وأكـــد أن مجيـــع املـــسائل املاليـــة املتـــصلة هبـــذه احلـــوادث قـــد ُســـوِيت علـــى حنـــو 
  .)١٠٦(مرضٍ

  
  النار على مرافق ومبان ومركبات وفرق طبيةحوادث تضّمنت إطالق   ‘٣’  

وتـرد تفاصـيل بعـض نتـائج        .  حـوادث منفـصلة    ١٠مشل التحقيق يف هـذه االدعـاءات         - ١١١
  .)١٠٧(عملية غزةحتقيق القيادة اخلاص يف وثيقة 

ومل جيد النائب العام العـسكري أي أسـاس لألمـر بفـتح حتقيقـات جنائيـة يف احلـوادث                - ١١٢
  .ضالعشرة قيد االستعرا

  
  تدمري ممتلكات خاصة وهياكل أساسية على يد القوات الربية  ‘٤’  

تناول هـذا التحقيـق االدعـاءات العامـة القائلـة إن قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية تعّمـدت                     - ١١٣
ومل يتنــاول التحقيــق أي . تــدمري ممتلكــات خاصــة وهياكــل أساســية مدنيــة خــالل عمليــة غــزة  

وتــرد تفاصــيل بعــض نتــائج حتقيــق . ى أو التقــاريرحــوادث حمــددة مزعومــة وردت يف الــشكاو
  .)١٠٨(عملية غزةالقيادة اخلاص يف وثيقة 

ــها    دعيواســتعرض املــ  - ١١٤ ــق وســجالته بأكمل ــائج التحقي ــسكري نت ــام الع والحــظ .  الع
 العام العسكري أن تدمري املمتلكات اخلاصة حمظوٌر مبوجـب قـانون الرتاعـات املـسلحة،      املدعي

وأكــد أيــضا علــى أن نتــائج . لتــدمري مــربراً حبكــم الــضرورة العــسكرية عــدا إذا كــان هــذا ا مــا
ويف هــذا . التحقيــق اخلــاص تتماشــى مــع التزامــات إســرائيل مبوجــب قــانون الرتاعــات املــسلحة

ميكــن أن يثبــت، يف حــد ذاتــه،    العــام العــسكري أن مــدى التــدمري ال املــدعيالــصدد، الحــظ 
  .وجود انتهاك لقانون الرتاعات املسلحة

ــت          - ١١٥ ــد أحيل ــة، فق ــضايا عام ــى ق ــصبا عل ــق حمــدود النطــاق ومن ــذا التحقي ــا كــان ه ومل
احلوادث احملددة اليت أبلغ عن وقوعها عقب اختتام حتقيق القيادة اخلاص إىل مـسؤولني فـرديني                

ــادة   ــات القي ــدعيوشــدد . لالضــطالع بتحقيق ــق     امل ــراء حتقي ــة إج ــى أمهي ــسكري عل ــام الع  الع
  .دةمستفيض يف كل حادث على ح

__________ 
: متاحـة علـى العنـوان التـايل       ،  )٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٢(إحاطة إعالمية للمتحدث باسم األمم املتحـدة         )١٠٦(

httn://www.unmultimedia.orghadio/.  
  .٣٨٠ إىل ٣٧٠ الوقائعية والقانونية، الصفحات اجلوانب: عملية غزة )١٠٧(
  .٤٤٥ إىل ٤٣٦املرجع نفسه، الصفحات  )١٠٨(
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 العـــام العـــسكري كـــذلك علـــى أمهيـــة وضـــوح األنظمـــة واألوامـــر،  املـــدعيوأكـــد  - ١١٦
وقـد اعتمـدت   . باإلضافة إىل وضوح مبدأ القتال، فيما يتعلق بتدمري املرافق واهلياكل األساسـية         

  .قوات الدفاع اإلسرائيلية بالفعل هذه األنظمة ومبدأ القتال املذكور
  لفوسفوراستعمال أسلحة حتتوي على ا  ‘٥’  

تناول هذا التحقيق استعمال قوات الدفاع اإلسرائيلية أسلحة حتتـوي علـى الفوسـفور      - ١١٧
وركز التحقيق على خمتلف أنـواع وعـدد األسـلحة احملتويـة علـى الفوسـفور               . خالل عملية غزة  

اليت استعملت خالل العملية، واألغـراض املتوّخـاة مـن اسـتعماهلا، والتعليمـات املهنيـة وقواعـد                  
وتـرد تفاصـيل بعـض نتـائج حتقيـق          . الشتباك السارية، ومدى امتثال تلك التعليمات والقواعـد       ا

  .)١٠٩(عملية غزةالقيادة اخلاص يف وثيقة 
ــام العـــسكري ســـجالت حتقيـــق القيـــادة اخلـــاص بأكملـــها  املـــدعيواســـتعرض  - ١١٨ .  العـ
 العــام دعياملــيتعلــق بالــذخائر املتفجــرة الــيت حتتــوي علــى الفوســفور األبــيض، خلــص     وفيمــا

ــرائيل         ــات إس ــع التزام ــيا م ــة كــان متماش ــسالح يف العملي ــذا ال ــسكري إىل أن اســتخدام ه الع
  .مبوجب القانون الدويل

 أن القــانون  إىل العــام العــسكريخلــص املــدعيوفيمــا يتــصل باملقــذوفات الدخانيــة،  - ١١٩
ى وجـه التحديـد،     وعلـ . حيظر استخدام املقذوفات الدخانيـة احملتويـة علـى الفوسـفور           الدويل ال 

ــذوفات    ــذه املق ــست ه ــةأســلحة ”لي ــصود يف الربوتوكــول   “ُمحرق ــاملعىن املق ــق حبظــر  ، ب املتعل
. ، ألهنـا غـري مـصممة أساسـاً إلضـرام النـار أو للحـرق               )١١٠(تقييد استعمال األسـلحة احملرقـة      أو

 العام العسكري كذلك أن قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية اسـتعملت هـذه املقـذوفات                 املدعيوقرر  
الدخانيــة خــالل عمليــة غــزة ألغــراضٍ عــسكرية فحــسب، مــن قبيــل متويــه قــوات الــدفاع           
اإلسرائيلية احملمولة على منت املدرعات إلخفائها عن أعني وحـدات محـاس املـضادة للـدبابات،         

  .وذلك عن طريق إحداث ستائر دخانية
يـة أو أي تـدابري    العام العسكري أي أسـباب تـسّوغ اختـاذ تـدابري تأديب          املدعيومل جيد    - ١٢٠

أخرى يف حـق قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية مـن جـراء اسـتعمال أسـلحة حتتـوي علـى الفوسـفور                        
 العام العـسكري    املدعيبيد أن رأي    . بشكل مل ينطو على أي انتهاك لقانون الرتاعات املسلحة        

__________ 
  .٤٣٥ إىل ٤٠٥املرجع نفسه، الصفحات  )١٠٩(
تفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الــضرر الربوتوكــول الثالــث ال )١١٠(

  .ا يف الربوتوكول الثالث هلذه االتفاقيةوإسرائيل ليست طرف. عشوائية األثر أو
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مل يتطــرق إىل عــدد مــن الــشكاوى احملــددة الــيت وردت عقــب اختتــام التحقيــق، والــيت جيــري    
  .حقيق فيها بصورة منفصلةالت

  مالحظات ختامية  ‘٦’  
 العام العسكري رأيه بشأن حتقيقـات القيـادة اخلاصـة اخلمـسة بالتـشديد            املدعياختتم   - ١٢١

على التزام قوات الدفاع اإلسرائيلية بامتثال قانون الرتاعـات املـسلحة، وكـذلك علـى اعتزامهـا         
والحـظ  . لقوات الدفاع اإلسـرائيلية يـداً فيـه     إجراء حتقيقات مستفيضة يف كل انتهاك ُيزعم أن         

أن األدلــة الــيت مجعتــها التحقيقــات اخلاصــة إمنــا تبــّين اجلهــد الكــبري الــيت بذلتــه قــوات الــدفاع     
  .املدنيني من ضرر إىل أدىن حدب يلحقاإلسرائيلية يف سبيل كفالة هذا االمتثال وتقليل ما 

ت اسـتنتجت حـدوث هفـوات وأخطـاء      العـام العـسكري بـأن التحقيقـا       املدعيوسلّم   - ١٢٢
غـري أنـه نظـراً ملـا يكتنـف عمليـة اختـاذ القـرار         . عملياتية يف معرض ممارسة الـصالحية التقديريـة       

 اخلـصم بـني الـسكان املـدنيني، فـإن هـذه             يتحصنما  سيما عند  حتت الضغط من تعقيدات، وال    
  .ثبت يف حد ذاهتا حدوث انتهاك لقانون الرتاعات املسلحةت األخطاء ال

 العام العسكري كذلك على أمهية تنفيذ الدروس العملياتيـة املستخلـصة            املدعيوأكد   - ١٢٣
  .من حتقيقات القيادة اخلاصة

  
  قيادة خاص إضايف حتقيق  )٢(  

 العـام العـسكري     املدعيعالوة على حتقيقات القيادة اخلاصة اخلمسة األصلية، أوصى          - ١٢٤
ات معّينـة تناوهلـا بالنقـاش    رئيَس األركان العامة بإجراء حتقيق قيادة خاص إضـايف لتقيـيم ادعـاء         

ووافـق رئـيس األركـان العامـة علـى          .  جمللـس حقـوق اإلنـسان       التابعـة   تقصي احلقائق  تقرير بعثة 
انيـة وقياديـة    عقيـدا آخـر يتمتـع خبـربة ميد    ٢٠٠٩نـوفمرب  / تشرين الثـاين  ١٠التوصية، وعّين يف    

يكـن ضـالعا بـشكل مباشـر يف احلـوادث قيـد النظـر، وذلـك مـن أجـل إجـراء هـذا                          عريضة ومل 
  .التحقيق
ويركز حتقيق القيادة اخلاص اإلضايف على ثالث جمموعات من االدعاءات الـواردة يف              - ١٢٥

يـث  وتتعلـق اجملموعـة األوىل مبـرتل الـسموين، ح         . تقرير تقصي احلقائق جمللـس حقـوق اإلنـسان        
ُيزعم أن هجوماً شنته قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية أسـفر عـن إصـابة ومـصرع عـشرات املـدنيني                      

وتتعلــق جمموعــة االدعــاءات األخــرى قيــد االســتعراض   . )١١١(الــذين اختــذوا مــن املكــان مــالذاً 
__________ 

ونـصت الواليـة علـى      . ٧٢٢ إىل   ٧١٢تقريـر بعثـة تقـصي احلقـائق جمللـس حقـوق اإلنـسان، الفقـرات                 : انظر )١١١(
تعمدت إطالق النار علـى املـدنيني يف جممـع          قوات الدفاع اإلسرائيلية    ”إجراء حتقيق يف االدعاءات القائلة إن       

سـفر عـن    ، ممـا أ   “ون، ومنعـت وصـول األفرقـة الطبيـة، وكـذلك إجـالء اجلرحـى              السموين السكين حبـي الزيتـ     
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وتتــصل جمموعــة . )١١٢(مبــزاعم ســوء معاملــة قــوات الــدفاع اإلســرائيلية للمعــتقلني الفلــسطينيني 
  .)١١٣(الثة قيد االستعراض باهلجوم املزعوم على مسجد املقادمةاالدعاءات الث

وجرى النظر ألول مرة يف اهلجوم املزعوم على مسجد املقادمة خالل أحـد حتقيقـات                - ١٢٦
وخلص حمقق القيادة اخلاص عندئذ إىل أن املسجد مل ُيقـصف           . القيادة اخلاصة اخلمسة األصلية   

ج التحقيــق، إىل جانــب تقــارير وســائط اإلعــالم وبعــد اســتعراض نتــائ. خــالل عمليــة عــسكرية
 العـام   املـدعي ، أوصـى    )صدر بعـضها عقـب اختتـام التحقيـق        (وتقارير املنظمات غري احلكومية     

  .العسكري بإجراء حتقيق قيادة خاص جديد ملعاودة النظر يف االدعاءات
ــه، ســيقدم نتائجــه إىل        - ١٢٧ ــن حتقيق ــادة اخلــاص م ــق القي ــهاء حمق ــدعيوحــال انت ــام امل  الع

ــانون الرتاعــات املــسلحة       ــهاك ق العــسكري، الــذي ســيقرر عندئــذ مــا إذا كــان مثــة اشــتباٌه بانت
  .يستدعي إجراء مزيد من التحقيق

  
  حتقيقات قيادية أخرى  )٣(  

 املـدعي ة اخلاصـة الـيت جـرت مناقـشتها أعـاله، أحـال              يـ تحقيقـات القياد  العالوة علـى     - ١٢٨
. ة بـشأهنا  يـ  حادثـة لغـرض إجـراء حتقيقـات قياد         ٩٠ز  العام العـسكري شـكاوى تتعلـق مبـا ينـاه          

وتنطوي هذه احلوادث بوجه عام على ادعاءات بوقوع إصـابات أو حـاالت وفـاة يف صـفوف            
  .املدنيني، وتدمري ممتلكات مدنية خالل عملية غزة

 تـصيب املـدنيني واألضـرار الـيت       ب تلحـق وعلى النحو املبّين أعاله، فإن اإلصابات الـيت          - ١٢٩
تشكل، يف حـد ذاهتـا، أسـباباً لفـتح حتقيـق جنـائي يف                لكات املدنية خالل أعمال القتال ال     املمت

  فال بد أن تتوافر ظروف إضافية تثري . احتمال حدوث انتهاكات لقانون الرتاعات املسلحة

__________ 
وسبق أن أحال املدعي العام العسكري ألغراض التحقيـق اجلنـائي ادعـاءات             .  مدنيا ٢٠مصرع ما يربو على     

تقرير بعثة تقصي احلقائق جمللـس حقـوق        : انظر. إضافية تتعلق بإطالق النار املزعوم على أفراد عائلة السموين        
  .٧١١ إىل ٧٠٩اإلنسان، الفقرات 

ونصت الوالية على إجراء    . ١١٢٦ إىل   ١١٠٧تقرير تقصي احلقائق جمللس حقوق اإلنسان، الفقرات        : انظر )١١٢(
احتجـزت املعـتقلني يف ظـروف قاسـية والإنـسانية      قوات الـدفاع اإلسـرائيلية      ”حتقيق يف االدعاءات القائلة إن      

يف احلُفر، حيث ظلوا عرضة للربد واألحوال اجلوية السيئة، مكـّبلني  ”ل على سبيل املثافزّجت هبم ،  “ومهينة
ويقضون الليـل يف  ”،  “باألصفاد ومعصويب األعني، حمرومني من الغذاء ومن إمكانية قضاء حاجاهتم الطبيعية          

  .“الشاحنات مغلولني باألصفاد، دون تزويدهم مبا يكفي من األغطية
وتــوعز الواليــة إىل حمقــق . ٨٣٠ إىل ٨٢٢لــس حقــوق اإلنــسان، الفقــرات  تقريــر تقــصي احلقــائق جمل: انظــر )١١٣(

 و الـساعة    ٠٠/١٧بـني الـساعة     (القائلة إنه خـالل وقـت الـصالة         ... النظر يف االدعاءات    ”القيادة أن يباشر    
  .“ مدنيا١٥، حدث انفجاٌر يف مدخل املسجد، أسفر عن مصرع )٠٠/١٨
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وعلى النحـو املـبني أعـاله أيـضا، فبعـد      . قدرا معقوال من االشتباه بوقوع انتهاك من هذا القبيل       
 نتائج حتقيق القيـادة وسـجالته، إىل جانـب الـشكوى وسـائر املعلومـات ذات الـصلة                   استعراض

 العـام العـسكري مـا إذا كـان مثـة داع ليـأمر بفـتح حتقيـق جنـائي يف              املـدعي باملوضوع، سيقرر   
  .كل حادث على حدة

مـن   ٩٠ مـن أصـل قرابـة        ا حتقيقـ  ٤٥ حـىت اآلن     جيش الـدفاع اإلسـرائيلي      وقد أكمل  - ١٣٠
وعلـى النحـو املـبني يف املناقـشة أدنـاه،          .  العـام العـسكري    املدعي أحاهلا    اليت ةيقيادال اتتحقيقال

ة وسـجالهتا، إىل جانـب املـواد األخـرى ذات الـصلة             يـ تحقيقـات القياد  الفبعد اسـتعراض نتـائج      
ــدعيباملوضــوع، أحــال   ــام العــسكري  امل ــة  ٧ الع واســتنتج .  حــوادث إلجــراء حتقيقــات جنائي

 أن احلوادث األخرى اليت جرى التحقيق فيها ال تثري أي شـبهة معقولـة            العام العسكري  املدعي
 ٤٥تـزال التحقيقـات مـستمرة يف احلـوادث الــ             وال. بوقوع انتهاك لقـانون الرتاعـات املـسلحة       

   .املتبقية
  

  التحقيقات اجلنائية  -باء   
للتحقيـق   حادثـا منفـصال   ٣٦ العام العسكري بالفعـل      املدعيحىت هذا التاريخ، أحال      - ١٣١
 البيانـات أو سـجل  / واملدعى بوقوعها  العام العسكري أن طابع احلوادث       املدعيوقرر  . اجلنائي

   .يثريان شبهة معقولة يف حدوث سلوك إجرامي
ــشرطة        - ١٣٢ ــة لل ــة التابع ــق خاصــة تنتمــي إىل شــعبة التحقيقــات اجلنائي ــة حتقي وعينــت أفرق

ويــشرف قائــد . ن عمليــة غــزةعــبعــة العــسكرية لغــرض وحيــد هــو التحقيــق يف الــشكاوى النا 
 العـــسكري لـــشؤون املــدعي الــشعبة علـــى أفرقــة التحقيقـــات املتخصـــصة، مبــشاركة مكتـــب    

  . حمققا، فضال عن مترمجني شفويني للغة العربية١٦ومشلت األفرقة . العمليات
ــة      - ١٣٣ ــساعدة مــن منظمــات غــري حكومي ــشعبة امل ــل املركــز اإلســرائيلي  (والتمــست ال مث

للعثـــور علـــى مقـــدمي )) ميتـــسلب(ق اإلنـــسان يف األراضـــي احملتلـــة ملتعلقـــة حبقـــوللمعلومـــات ا
ريـز إىل غـزة، بغيـة الـتمكن مـن      يالشكاوى والشهود الفلـسطينيني وتنـسيق وصـوهلم إىل معـرب إ        

وحـىت هـذا التـاريخ، حـصل حمققـو الـشعبة علـى إفـادات مـن          . إجراء املقابالت واالستجوابات  
 فــرد تقريبــا مــن ٥٠٠الــشهود الفلــسطينيني، إىل جانــب  مــن مقــدمي الــشكاوى و١٠٠قرابــة 

وكـرس احملققـون آالف سـاعات العمـل للتحقيقـات           .  لييجنود وقـادة جـيش الـدفاع اإلسـرائ        
  .حىت اآلن

ـــ    - ١٣٤ ــة احلــوادث ال ــق    ٣٦ومــن مجل ــائي، تعل ــق اجلن ــة حــىت اآلن للتحقي ــا ١٩ احملال  حادث
عــام العــسكري غالبيــة هــذه احلــوادث  الاملــدعيوأحــال . بعمليــات إطــالق نــار صــوب مــدنيني
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بــدون طلــب إجــراء حتقيــق قيــادة أو انتظــار نتــائج ذلــك        (للتحقيــق اجلنــائي مباشــرة   ) ١٢(
ــق ــل بعــض تلــك احلــوادث    )التحقي ــام  ) ٧(، يف حــني أُحي ــد أن ق ــدعيبع ــام العــسكري  امل  الع

باستعراض مـا جتمـع مـن نتـائج وسـجالت خـالل حتقيقـات القيـادة وخلـص إىل وجـود شـبهة                        
  .عقولة يف حدوث نشاط إجرامي من قبل قوات جيش الدفاع اإلسرائيليم

وإســاءة   حادثــا املتبقيــة بادعــاءات باســتخدام املــدنيني دروعــا بــشرية، ١٧ وتعلقــت الـــ - ١٣٥
ويف تلك احلوادث، قـرر النائـب العـام العـسكري           . ب والسرقة سلمعاملة احملتجزين واملدنيني، وال   

حتها، تتعلـق بوقـائع تنـدرج بوضـوح خـارج نطـاق أي نـشاط                أن تلك االدعاءات، إن ثبتت صـ      
  . مباشرةعمليات مشروع، ومن مث قام بإحالة مجيع تلك احلاالت إىل التحقيق اجلنائي

: تشمل ما يلـي     ووردت االدعاءات اليت أُحيلت للتحقيق اجلنائي من مصادر متعددة،         - ١٣٦
رسـائل الـواردة مـن الفلـسطينيني أو ممـن        تقارير وحتريـات وسـائط اإلعـالم احملليـة والدوليـة؛ وال           

مثـل اللجنـة العامـة      (ميثلهم من احملامني؛ والرسائل والتقارير الواردة من منظمات غري حكوميـة            
ملناهضة التعذيب يف إسرائيل، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدوليـة، ومنظمـة         

تقـصي احلقـائق    بعثـة    تقريـر    ويـرد وصـف لـبعض تلـك احلـوادث أيـضا يف            ).  أطباء بـال حـدود    
 العــام العــسكري عــددا مــن التحقيقــات اجلنائيــة املــدعيوفــتح . لــس حقــوق اإلنــسانجمل التابعــة

املباشرة بعد االستماع إىل تقارير تدعي بأن جنود جيش الدفاع وصـفوا سـلوكا قـاموا بـه هـم        
  .يشكل انتهاكا لقانون الرتاعات املسلحةوأنفسهم أو قام به زمالء هلم 

، أسـفر حتقيـق واحـد بالفعـل عـن توجيـه             ٣٦ومن مجلـة هـذه التحقيقـات اجلنائيـة الــ             - ١٣٧
 العـام العـسكري سـلطته    املـدعي ومارس . )١١٤(االهتام رمسيا إىل جندي يف جيش الدفاع وإدانته       

 حتقيقات جنائية بدون توجيه هتـم نظـرا لـرفض مقـدمي الـشكاوى اإلدالء                ٧التقديرية إلغالق   
وال يــزال العمــل . )١١٥(م وجــود بينــات كافيــة علــى وقــوع انتــهاك جنــائي أو عــد/بــشهاداهتم و

  . املتبقية٢٨مستمرا يف التحقيقات الـ 
__________ 

ــسطينية،    )١١٤( ــساكن الفل ــيش أحــد امل ــرتل       خــالل تفت ــة ائتمــان ختــص أحــد شــاغلي امل ــسرقة بطاق ــدي ب ــام اجلن  ق
وقـضى اجلنـدي، عقـب اعترافـه، فتـرة سـبعة شـهور        .  دوالر٤٠٠واستخدمها بعد ذلك لـسحب مـا يعـادل         

إن جرميـة النـهب تـضر بالواجـب األخالقـي لكـل             ”: وأعلنت احملكمة العسكرية ما يلـي     . ونصف يف السجن  
ال تعتمـد علـى     ’تمثل يف احلفاظ على الكرامـة اإلنـسانية، وهـي كرامـة             جندي يف جيش الدفاع اإلسرائيلي امل     

ومـن ناحيـة أخـرى، أضـر املتـهم، بارتكابـه       ‘ أو النوع، أو املركز، أو الوظيفة    األصل، أو الدين، أو اجلنسية،      
 وبروح جيش الدفاع اإلسرائيلي، وذلك باستخدامه سلطته وأسلحته       ‘ مبدونة أخالق القتال،  ’جلرمية النهب،   

 .Military Prosecutor v(، .ك.  املدعي العام العسكري ضد الرقيب أ.“ألغراض غري تنفيذ مهمته العسكرية

Sergeant A.K., S/153/09 ¶ 12 ) (٢٠٠٩أغسطس / آب١١.(  
كما وردت اإلشارة أعاله، خيضع قرار املدعي العام العسكري بإغالق هذه التحقيقات لالستعراض من قبل                )١١٥(

  .ام واحملكمة العليااملدعي الع
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ــر     -جيم    ــشت يف تقريــ ــيت نوقــ ــوادث الــ ــة احلــ ــائق  بعثــ ــصي احلقــ ــة جملتقــ لــــس التابعــ
  اإلنسان حقوق
احلــوادث الــيت ختــضع لتحقيقــات القيــادة والتحقيقــات اجلنائيــة الــيت نوقــشت تــشمل و - ١٣٨

 الــيت مت تناوهلــا بإســهاب يف تقريــر تقــصي احلقــائق الــذي أعــده جملــس  ٣٤عــاله احلــوادث الـــ أ
  .)١١٦(حقوق اإلنسان

ــول١٥ يف و- ١٣٩ ــد ٢٠٠٩ســبتمرب / أيل ــر إصــدار، عن ــة  تقري ــائق، كانــت   بعث تقــصي احلق
وعلـم جـيش الـدفاع    . ٣٤ حادثا من تلـك احلـوادث الــ      ٢٢إسرائيل تقوم بالفعل بالتحقيق يف      

ــر ـــ ألول م ــر   ١٢ة بال ــة مــن التقري ــا الباقي ــق  - حادث ــإتالف  ١٠ حيــث تتعل ــها بادعــاءات ب  من
 العـام العـسكري     املـدعي وأحـال   . املمتلكات وحادثان بادعاءين بالتـسبب يف أضـرار للمـدنيني         

  .)١١٧( للتحقيق فورا١٢تلك األحداث اإلضافية الـ 
  بعثـة   متت مناقشتها يف تقريـر      وفيما يلي احلالة اليت بلغتها التحقيقات يف احلوادث اليت         - ١٤٠

  :جمللس حقوق اإلنسانالتابعة تقصي احلقائق 
 حادثا ختضع لتحقيقـات جنائيـة جاريـة تقـوم هبـا شـعبة التحقيقـات اجلنائيـة                   ١١هناك    •  

وانتـهى التحقيـق يف حـادثني،       ).  بـاء أعـاله    -الفـرع رابعـا     (التابعة للشرطة العـسكرية     
  . ئيبدون االشتباه يف ارتكاب سلوك جنا

 ٢،  ١ ألـف    -الفرع رابعـا    ( حوادث يف إطار حتقيقات قيادية خاصة        ٧مت التحقيق يف      •  
وطلب املدعي العام العسكري إجراء مزيـد مـن االسـتعراض الثـنني مـن تلـك                 ). أعاله

  . احلوادث
).  أعـاله  ٣ - ألـف    -الفـرع رابعـا     (خضعت احلوادث املتبقية لتحقيقات قيادة عاديـة          •  

  . ك التحقيقات جارياوال يزال بعض تل

__________ 
. إن العدد الدقيق للحوادث اليت يتناوهلا تقرير تقصي احلقائق الذي أعده جملس حقـوق اإلنـسان غـري واضـح                    )١١٦(

 تقريـر تقـصي احلقـائق    انظـر .  حادثـا يف غـزة  ٣٦والتقرير نفسه يشري إىل أن بعثة تقـصي احلقـائق حققـت يف      
 حادثا منفصال يف غزة     ٣٤كنت دولة إسرائيل من حتديد      ورغم ذلك، مت  . ١٦جمللس حقوق اإلنسان، الفقرة     

  .تناوهلا التقرير بالنقاش
 العام العسكري بإجراء حتقيـق قيـادة خـاص سـادس للنظـر              املدعي يف موضع سابق، أمر      ت اإلشارة كما ورد  )١١٧(

 العام  ياملدعإضافة إىل ذلك، فإن     . يف حوادث معينة نوقشت يف تقرير تقصي احلقائق جمللس حقوق اإلنسان          
 - يدعى فيه باستخدام شخص فلسطيين درعـا بـشريا           -العسكري قام فورا بإحالة حادث نوقش يف التقرير         

  .للتحقيق اجلنائي
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 جمللــس حقــوق فيمــا يتعلــق بــبعض احلــوادث الــيت نوقــشت يف تقريــر تقــصي احلقــائق و- ١٤١
العـام العـسكري الـسجل بأكملـه وخلـص إىل عـدم وجـود أسـاس                  املـدعي ، اسـتعرض    اإلنسان

  .وترد أدناه تفاصيل لبعض األمثلة. إلجراء حتقيق جنائي
  

  )١١٨(، خميم جباليا لالجئنيجممع آبار منر، شارع صالح الدين  )١(  
 تقـصي احلقـائق    بعثـة عندما علم جيش الدفاع باالدعاءات املتصلة بآبار منر من تقريـر          - ١٤٢

مبـــا أن التقريـــر مل يـــورد أي (جمللـــس حقـــوق اإلنـــسان، حـــاول اجلـــيش حتديـــد موقـــع اآلبـــار  
 ميـاه البلـديات     وهلذا الغرض، طلبت إدارة التنسيق واالتصال اإلسرائيلية إىل مرفق        ). إحداثيات

  .الساحلية يف غزة توفري اإلحداثيات الدقيقة للمجمع
ووفقا لنتائج حتقيق القيادة، قدم مرفق مياه البلديات الـساحلية إحـداثيات تقـع داخـل                 - ١٤٣

 بوصـفه قيـادة إقليميـة        يـستخدم   هـذا اجملمـع    كـان و. جممع عـسكري مغلـق تـابع حلركـة محـاس          
وكـان هنـاك حـراس      . تدريب العسكري وختزين األسـلحة    ومركز مراقبة وقد استخدم موقعا لل     

ة تاليــوتوضــح الــصورة ال. علــى مــدخل اجملمــع حيولــون دون دخــول املــدنيني غــري املــصرح هلــم 
اإلحداثيات اليت مت توفريها لآلبار ونقطة دخول اجملمع احملروسة بـأفراد، وهـي صـورة التقطـت                 

  .قبل احلادث املدعى بوقوعه
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

 اإلحـداثيات الـيت مت توفريهـا آلبـار منـر             فيـه  ي تـابع حلركـة محـاس، تبـدو        جممع عـسكر    ◄
  )جيش الدفاع اإلسرائيلي: املصدر(حماطة بدائرة محراء 

__________ 
  .٩٨٣-٩٧٥انظر تقرير تقصي احلقائق جمللس حقوق اإلنسان، الفقرات  )١١٨(

اإلحداثيات اليت قدمت
  رآلبار من

 بوابة
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ــع يف     - ١٤٤ ــدفاع اجملم ــاجم جــيش ال ــد ه ــانون األول٢٧وق ــسمرب / ك ــساعة ٢٠٠٨دي ، ال
هلجمـات  كـذلك حـدد حتقيـق القيـادة أن ا         .  وأصابت مجيع الضربات أهـدافها بدقـة      . ٣٠/١١

املخططة مسبقا، كما يف هذه احلالة، راعت وجود مواقع حـساسة، مبـا يف ذلـك مرافـق امليـاه،                    
داخل اهلدف املقرر أو بالقرب منـه، يف القـرارات بـشأن مهامجـة اهلـدف ونوعيـة االحتياطـات                    

، مل يكن جـيش     حتديداوعند التخطيط للهجوم على هذا اهلدف العسكري        . اليت ينبغي اختاذها  
وحدد جيش الدفاع بالفعـل بئـرا للميـاه علـى           . ع على علم بأي مرفق للمياه داخل اجملمع       الدفا
  . مترا من اجملمع واختذ تدابري حتوطية كفلت عدم ضرب البئر أو إصابتها بأضرار١٩٥بعد 
ــصال اإلســرائيلية تطلــب          - ١٤٥ وكــشف حتقيــق القيــادة أنــه رغــم أن إدارة التنــسيق واالت

 عليها من مصادر خمتلفة بشأن املواقع احلـساسة داخـل غـزة، فإهنـا               معلومات مستكملة وحتصل  
وعقب عملية غزة، وفر مرفق مياه البلـديات        . مل تكن لديها معلومات عن آبار منر قبل العملية        

ووفقـا  .  بئـرا مـن آبـار امليـاه      ١٤٣الساحلية إىل إدارة التنـسيق واالتـصال معلومـات عـن موقـع              
ــراءات واملمارســـات املتبعـــة  ــو كانـــت إدارة التنـــسيق   لإلجـ ــرائيلي، لـ ــدفاع اإلسـ  يف جـــيش الـ

واالتصال قد حصلت على معلومات مـن ذلـك القبيـل قبـل العمليـة، لكانـت قـد أبلغـت ذلـك             
  .فورا إىل مجيع وحدات اجليش املعنية

العـــام العـــسكري نتـــائج حتقيـــق القيـــادة، مـــشفوعة باملعلومـــات   املـــدعيواســـتعرض  - ١٤٦
  .جمللس حقوق اإلنسانالتابعة  تقصي احلقائق  بعثةيراإلضافية الواردة يف تقر

 العام العسكري إىل أن جممع حركة محـاس العـسكري، الـذي كانـت               املدعي وخلص   - ١٤٧
وخلص النائب العـام العـسكري إىل أن   . توجد به آبار منر للمياه، كان هدفا عسكريا مشروعا    

داخل جممـع حركـة محـاس العـسكري         جيش الدفاع اإلسرائيلي مل يكن يعلم بوجود آبار املياه          
  .ومل يستهدف مرافق املياه بالضربة

 العام العسكري علما بأن األوامر الدائمة الـصادرة خـالل عمليـة غـزة               املدعي وأحاط   - ١٤٨
عـالوة علـى ذلـك،    . بأسرها كان متنع منعا باتا القيام بأي أعمال حتدث أضرارا مبنـشآت امليـاه   

ي أسـاس يعتـد بـه لالدعـاءات بـأن الـضربة كانـت ترمـي إىل                   العـام العـسكري أ     املـدعي مل جيد   
بل على العكـس مـن ذلـك، بـذل جـيش الـدفاع جهـودا                . حرمان سكان غزة املدنيني من املياه     

  .)١١٩(كبرية لكفالة توافر إمدادات مياه كافية ومستمرة لسكان غزة
ق جنائي بـشأن     العام العسكري أساسا لألمر بإجراء حتقي      املدعي ووفقا لذلك، مل جيد      - ١٤٩
  .احلالة

__________ 
رفـق ميـاه    قة الـصيانة التابعـة مل     خالل القتال الفعلي، قام جيش الدفاع اإلسرائيلي عدة مرات بتنسيق حترك أفر            )١١٩(

فيمـا يتجـاوز اإلصـالحات املـسموح هبـا يف إطـار النوافـذ               ( إلصـالح الـبىن التحتيـة للميـاه          البلديات الساحلية 
إضـافة إىل ذلـك، أُدخلـت إىل غـزة مخـس شـاحنات حتمـل إمـدادات للـبىن التحتيـة، مبـا يف ذلـك                           ). اإلنسانية

  .ر، ووحدات التطهري، بطلب من مرفق مياه البلديات الساحليةاملضخات، ومولدات الكهرباء، وقطع الغيا
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، الــشيخ عجلــني، ١٠حمطــة غــزة ملعاجلــة ميــاه الــصرف الــصحي، الطريــق رقــم     )٢(  
 )١٢٠(غزة مدينة
تنفيـذ هجمـات علـى      تعمـد    اطلعت قوات الدفاع اإلسرائيلية أول مرة على ادعـاءات           - ١٥٠

 جملـس حقـوق     بعثـة   يف تقريـر    يف موقـع الـشيخ عجلـني       حمطة غزة ملعاجلة مياه الصرف الـصحي      
 .تقصي احلقائق لاإلنسان

 هذا احلادث جتميع معلومـات مـن القـادة والـضباط املعنـيني              بشأنومشل حتقيق القيادة     - ١٥١
وفـضال عـن ذلـك، تلقـى احملققـون معلومـات مـن إدارة التنـسيق                 . ومن القـوات الربيـة واجلويـة      

ير مرفـق ميـاه     واالتصال اإلسرائيلية اليت كانت على اتصال مباشر مع السيد منذر شـبالق، مـد             
 .البلديات الساحلية

الــذي طلــب العــسكري علــى املــدعي العــام للتحقيــق وعرضـت االســتنتاجات األوليــة   - ١٥٢
وأســـفر حتقيـــق القيـــادة عـــن .  اســـتنتاجاتهاســـتخالصاحلـــصول علـــى عـــدة إيـــضاحات قبـــل  

  .االستنتناجات الرئيسية التالية
  

 تاريخ احلادث  ‘١’  

جلويـة املـأخوذة يف األيـام املعنيـة حملطـة معاجلـة ميـاه الـصرف                 بناء على حتليـل للـصور ا       - ١٥٣
 صــورة تتبــثإذ . ٢٠٠٩ ينــاير/ كــانون الثــاين١٠ حلــق بــاملرفق يف الــضررثبــت أن  الــصحي،

 جبــدار أحــد األحــواض وتــدفق ميــاه الــصرف الالحــق الــضررجويــة أخــذت يف ذلــك اليــوم أن 
  .ا ألول مرةمالصحي حنو احلقول اجملاورة ميكن معاينته

  
  
  
  
  
  
  

ــاه الــصرف الــصحي يف موقــع الــشيخ عجلــني أخــذت يف      ــة حملطــة معاجلــة مي ــاين٩ صــورة جوي   / كــانون الث
  .)ة الدفاع اإلسرائيليقوات: املصدر( تبني عدم وجود أي ضرر مرئي ٢٠٠٩يناير 

__________ 
  .٩٧٢-٩٦٢ جملس حقوق اإلنسان لتقصي احلقائق، الفقرات  بعثة تقريرانظر )١٢٠(
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  /كــانون الثــاين ١٠صــورة جويــة حملطــة معاجلــة ميــاه الــصرف الــصحي يف موقــع الــشيخ عجلــني أخــذت يف   
  . ) الدفاع اإلسرائيليجيش: املصدر( تبني وجود تصدع يف احلوض العلوي معلم باألمحر ٢٠٠٩يناير 

ــا عــن تــصدع احلــوض إىل إدارة       - ١٥٤ ــرا أولي ــة تقري ــصليب األمحــر الدولي ــة ال وقــدمت جلن
وخــالل األيــام التاليــة،   . ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين ١٢التنــسيق واالتــصال اإلســرائيلية يف   

 تنـسيق وصـول أفرقـة مرفـق ميـاه البلـديات الـساحلية يف غـزة                   التنسيق واالتصال  دارةحاولت إ 
من أجل معاجلة الوضع، لكن هذه اجلهود مل تتكلل بالنجاح نتيجـة ألعمـال القتـال الـدائرة يف                  

 .املنطقة

ــأن       - ١٥٥ ــصال ب ــسيق واالت ــساحلية يف غــزة إدارة التن ــديات ال ــاه البل ــق مي ــدير مرف ــغ م   وأبل
ــر ٥٠ ٠٠٠ ــاه      مت ــأن املي ــاه الــصرف الــصحي تــسربت مــن حمطــة املعاجلــة، وب  مكعــب مــن مي
 .  يف اجتاه املنطقة اجلنوبية الغربية وهي منطقة زراعيةتتسرب

  
 احتمال توجيه ضربة جوية  ‘٢’  

خالهلـا كهـدف لـضربة       وأ حتدد حمطـة معاجلـة ميـاه الـصرف الـصحي قبـل العمليـة                  مل - ١٥٦
 .يلومتر من احملطة ك١,٣خالل األيام املعنية على بعد نفذت أقرب ضربة جوية قد و. جوية

  
 احتمال وقوع هجوم بري  ‘٣’  

نـريان    عـن اكـون ناجتـ  ي الالحق باحلوض، من غري املـرجح أن     الضرراعتبارا خلصائص    - ١٥٧
ومل تطلــق قــوات الــدفاع اإلســرائيلية أي نــريان . أفقــيقــوات الــدفاع اإلســرائيلية ذات مــسار ل

 اجتاه احملطة، وال يشري سـجل العمليـات إىل أي نقطـة مـستهدفة مـن هـذا          ذات مسار مرتفع يف   
 .القبيل
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ــة مــن احملطــة خــالل العمليــة، كــان     - ١٥٨   جــدارولــدى مــرور القــوات املدرعــة علــى مقرب
 مغمــورة، ممــا حــد مــن قــدرة القــوات علــى احلركــة يف   لــهاحلــوض متــصدعا واملنطقــة اجملــاورة

 .املنطقة
  

 للضرر الالحق باحلوضاألسباب احملتملة   ‘٤’  

استعرض املدعي العام العسكري استنتاجات حتقيق القيادة يف ضوء التفاصيل الـواردة             - ١٥٩
تقـصي احلقـائق وتقريـر مرفـق ميـاه البلـديات الـساحلية               ل جملـس حقـوق اإلنـسان     بعثـة   يف تقرير   

افــق امليــاه شــبكات ومر: تقريــر تقيــيم األضــرار” املعنــون ٢٠٠٩ينــاير /املقــدم يف كــانون الثــاين
 .“واملياه املستعملة

ومل يتمكن املدعي العام العسكري، مع أخذ مجيع املعلومات املتاحة يف االعتبار، مـن               - ١٦٠
 الالحــق جبــدار الــضرر إمكانيــة تــسبب أنــشطة قــوات الــدفاع اإلســرائيلية يف   هنائيــاستبعدأن يــ

ــصحي    احلــوض ــصرف ال ــاه ال ــ( الثالــث حملطــة معاجلــة مي ــرجح وقوعــه ذيال  كــانون ١٠ يف  ي
  بـاحلوض  الـضرر  إحلـاق ويف الوقت نفسه، مل يـتمكن أيـضا مـن اسـتبعاد إمكانيـة               ). يناير/الثاين

نتيجــة ألعمــال متعمــدة قامــت هبــا محــاس يف إطــار خطــة دفاعيــة لعرقلــة حركــة قــوات الــدفاع 
 .اإلسرائيلية يف املنطقة

هجوم متعمـد     ينتج عن  الضرر مل هذا   أن    من أن يثبت   ملدعي العام العسكري  متكن ا و - ١٦١
ويف هـذا الـصدد، أيـد املـدعي العـام العـسكري             . وخمطط له من قبل قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية         

استنتاجات حتقيق القيادة اليت تفيد بأن حمطة معاجلة مياه الصرف الـصحي مل تكـن هـدفا سـبق                   
ف  احلـوض وغـرق املنطقـة حتـت ميـاه الـصر             جـدار  التخطيط لتنفيذ هجـوم عليـه وبـأن تـصدع         

علـى املنـاورة، وخاصـة    الربيـة   بشكل كبري من قدرات قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية      االصحي حدَّ 
وفضال عن ذلـك، الحـظ املـدعي العـام العـسكري بأنـه لـيس مثـة أي قرينـة                     . املركبات املدرعة 

 .تقصي احلقائق لمادية أو شهادة تدعم استنتاج تقرير جملس حقوق اإلنسان

 أي داع لألمر بإجراء حتقيـق جنـائي         العسكريرى املدعي العام    وبناء على ذلك، ال ي     - ١٦٢
 .فيما يتعلق هبذه القضية

 )١٢١(مطحن دقيق البدر  )٣(  
ــدفاع          - ١٦٣ ــوات ال ــدر، أجــرت ق ــق الب ــد اســتهداف مطحــن دقي ــاء تعم ــق بادع ــا يتعل فيم

 طاإلســرائيلية حتقيقــا للقيــادة اســتقى األدلــة مــن مــصادر متعــددة، مبــا يف ذلــك القــادة والــضبا    
__________ 

  .٩٢١-٩١٣ جملس حقوق اإلنسان لتقصي احلقائق، الفقرات  بعثة تقريرانظر )١٢١(
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وفـضال عـن ذلـك، تلقـى احملقـق معلومـات مـن إدارة التنـسيق         .  والقوات الربية واجلوية املعنيون
واالتـصال اإلسـرائيلية الــيت كانـت علــى اتـصال مباشــر مـع مالــك مطحـن دقيــق البـدر، الــسيد        

 .واستخلص حتقيق القيادة عدة استنتاجات ترد فيما يلي. رشاد محادة

قـوات العـدو املـسلحة تـستخدم املنطقـة احمليطـة مباشـرة        منذ بدء عمليـة غـزة، كانـت         - ١٦٤
وقـد  . مبطحن الدقيق كمنطقة دفاعية، نظرا لقرهبا من معقـل محـاس يف خمـيم الـشاطئ لالجـئني                 

 ونــشرت قواهتــا ملهامجــة قــوات ،حــصنت محــاس هــذه املنطقــة حبفــر األنفــاق وبتفخــيخ املنــازل 
 الـدفاع   يش تابعة جلـ   ةسبيل املثال، وقعت فرق   وعلى  . الدفاع اإلسرائيلية العاملة يف تلك املنطقة     

ه مخــسة عناصــر مــن ت مطحــن الــدقيق يف كمــني نــصبجنــوب متــر ٢٠٠ علــى بعــد اإلســرائيلي
 مطحن الدقيق، اشـتبكت فرقـة أخـرى مـع           شرق متر   ٥٠٠محاس يف مرتل مفخخ؛ وعلى بعد       

 أيـضا،   قوات العدو يف مرتل كان يستعمل أيضا كمخزن لألسلحة؛ ويف جوار مطحـن الـدقيق              
 .انفجر مرتالن مفخخان

 كـانون   ٩ الربية لقوات الدفاع اإلسرائيلية يف هـذه املنطقـة لـيال يف              ةوقد بدأت العملي   - ١٦٥
وقبل انطالق العمليـة الربيـة، وجهـت قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية إنـذارات                . ٢٠٠٩يناير  /الثاين

جلة حتــثهم علــى إخــالء  مبكــرة إىل ســكان املنطقــة، مبــا يف ذلــك إجــراء مكاملــات هاتفيــة مــس   
 .وتلقى مطحن الدقيق أيضا مكاملة من تلك املكاملات اهلاتفية. املواقع

يف  ‘‘مرتفعا اسـتراتيجيا ’’وأثناء التحضري للعملية، حدد القادة مطحن الدقيق باعتباره  - ١٦٦
 عـدم  خطـيط ومع ذلك، تقرر يف مرحلـة الت .  فيه  البصر  امتداد املنطقة، نظرا الرتفاعه ولوضوح   

مهامجة مطحن الدقيق هجوما وقائيا من أجـل احليلولـة دون إحلـاق الـضرر باهلياكـل األساسـية                   
 . املدنية بقدر اإلمكان

  
  
  
  
  
  

    
 ،الـــدفاع جـــيش: املـــصدر(، قبـــل احلـــادث املزعـــوم ٢٠٠٩ ينـــاير/ كـــانون الثـــاين٩مطحـــن دقيـــق البـــدر 

  .)اإلسرائيلي
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لـنريان مـن   ل  كثيـف  اإلسـرائيلية إلطـالق    وأثناء تنفيذ العملية، تعرضـت قـوات الـدفاع         - ١٦٧
بـإطالق  قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية    ردت و. مواقع خمتلفة تابعة حلماس يف جوار مطحن الـدقيق      

وأثنـاء إطـالق قـوات الـدفاع     .  يف اجتـاه مـصادر إطـالق النـار واملواقـع الـيت تـشكل هتديـدا         ارالن
ومل يوجــه إنــذار . ف مدفعيــةائذاإلســرائيلية للنــار، أصــيب الطــابق العلــوي ملطحــن الــدقيق بقــ  

ملطحن الدقيق باهلاتف مباشرة قبل تنفيذ الضربة ألن املطحن مل يكن ضمن األهداف املخطـط               
 .ملهامجتها

وبعد عـدة سـاعات مـن وقـوع احلـادث، وعقـب ورود تقريـر عـن انـدالع حريـق يف                   - ١٦٨
شـاحنات إلطفـاء    مطحن الدقيق، قامت قوات الدفاع اإلسرائيلية بتنـسيق عمليـة وصـول عـدة               

  .احلرائق من أجل إمخاد احلريق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتبـدو شـاحنات إطفـاء احلرائـق     . ، بعـد احلـادث املزعـوم   ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاين١٠مطحن دقيق البدر،  
  .) الدفاع اإلسرائيليجيش: املصدر( .يف املوقع

ــادة و      - ١٦٩ ــق القي ــتنتاجات وســجالت حتقي ــسكري اس ــام الع ــدعي الع ــواد  واســتعرض امل م
وفضال عن ذلك، استعرض املدعي العام العسكري املعلومات الواردة يف تقريـر جملـس              . أخرى

 احملـضر احلـريف لـشهادة الـسيد محـادة العلنيـة الـيت         عـالوة عـن   تقصي احلقـائق،     ل حقوق اإلنسان 
 .أدىل هبا لبعثة تقصي احلقائق

 أن ،احــة يف االعتبــاروثبــت للمــدعي العــام العــسكري، مــع أخــذ مجيــع املعلومــات املت - ١٧٠
ومل يقـف املـدعي العـام العـسكري علـى           . مطحن الدقيق تعرض لقذائف مدفعية خـالل القتـال        
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 أي دليــل يــدعم مــا مت تأكيــده مــن أن املطحــن تعــرض هلجــوم جــوي باســتعمال ذخــائر دقيقــة  
وثبت للمدعي العـام    . تقصي احلقائق  ل تقرير جملس حقوق اإلنسان   ذلك  ، كما ادعى    التصويب
شأنه أي سـند يف التقريـر نفـسه وال يف الـشهادة الـيت أدىل هبـا          بـ ري بـأن االدعـاء مل يـرد         العسك

 ة املبكـر  اتلبعثة تقصي احلقائق رشاد محادة الذي غادر املنطقة قبـل احلـادث اسـتجابة لإلنـذار               
 ضـررا وال تبني صور املطحن اليت أخـذت بعـد احلـادث            .  من قوات الدفاع اإلسرائيلية    ةاملوجه
  . ختلفه اهلجمات اجلويةالضرر الذي مع اسق متاهيكلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)املصدر جيش الدفاع اإلسرائيلي(، عقب احلادث املزعوم ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١١مطحن البدر، 
 العــام العــسكري إىل أن مطحــن الــدقيق، يف ظــروف القتــال احملــددة،   املــدعيخلــص  - ١٧١

وكـان الغـرض   . وفقا لقانون الرتاعات املـسلحة   ونظرا إىل موقعه، كان هدفا عسكريا مشروعا        
  .من اهلجوم هو القضاء على األخطار املباشرة اليت هتدد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي

 تقصي احلقـائق الـصادر       بعثة  العام العسكري االدعاء الوارد يف تقرير      املدعيومل يقبل    - ١٧٢
هـو حرمـان الـسكان املـدنيني يف       عن جملس حقوق اإلنسان ومفاده أن الغرض من الغارة كـان            

والحـظ، يف هـذا الـصدد، أن جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي مسـح، ُبعيـد احلادثـة،                  . غزة من الغـذاء   
لعربات اإلطفاء الفلسطينية بالوصول إىل املنطقة وإمخـاد الـنريان، فـضال عـن الكميـات الكـبرية             

  .)١٢٢(من الغذاء والدقيق اليت دخلت غزة عرب إسرائيل خالل عملية غزة
 العــام العــسكري مل يــتمكن مــن اجلــزم بــأن مطحــن الــدقيق كانــت  املــدعيورغــم أن  - ١٧٣

تستخدمه يف الواقع العناصر العسكرية التابعة حلماس، هنـاك بعـض األدلـة الـيت تـشري إىل ذلـك                
__________ 
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فقد أشار إىل أن السيد محادة أدىل بـشهادة أمـام بعثـة تقـصي احلقـائق مفادهـا أنـه                     . االستخدام
وال ميكـن أن يكـون ذلـك قـد          . ملية خراطيش فارغة على سطح مطحن الدقيق      وجد عقب الع  

 مثلمـا تبـّين مـن نتـائج         -نتج عن إطالق النار من جانب جيش الدفاع اإلسـرائيلي، ألن قواتـه              
 اليت احتلت جممع املطحن ثالثة أيام بعـد احلادثـة مل حتتـل سـقفه،                -حتقيقات القيادة العسكرية    

  .لعدوحيث كانت ستتعرض لرصاص ا
 العام العسكري إىل عدم وجود أي سبب لألمر بـإجراء حتقيـق        املدعيومن مث، خلص      -١٧٤

  .جنائي يف القضية
  

  )١٢٣(مرتل عائلة أبو عسكر  )٤(  
ادة يف االدعـاءات املتعلقـة      يـ  الق مـستوى أجرى جيش الـدفاع اإلسـرائيلي حتقيقـا علـى            - ١٧٥

التحقيق أدلة من مصادر عديدة، تـشمل       ومجع  . إقامة حممد أبو عسكر   على مقر   بغارة متعمدة   
  .القادة والضباط املعنيني، والقوات الربية واجلوية، والصور امللتقطة من اجلو

وأجـزاء أخـرى    الـسيد أبـو عـسكر    جـرى اسـتخدام قبـو مـرتل       ووفقا لنتائج التحقيق،     - ١٧٦
ك، كانـت   وعـالوة علـى ذلـ     . لتخزين األسلحة والذخرية، مبا يف ذلك صواريخ غراد       من املرتل   

املنطقــة حيــث يقــع املــرتل تــستخدم مــرارا وتكــرارا إلطــالق الــصواريخ الــيت تــستهدف املــدن    
  .اإلسرائيلية

وقبل الغارة، أجرى جيش الدفاع اإلسرائيلي اتصاال هاتفيـا مبـرتل الـسيد أبـو عـسكر                  - ١٧٧
. اطنني فيـه وعقـب هـذا اإلنـذار، أخلـى املـبىن مجيـُع القـ        . إلنذاره بالغارة تلقاه حممد أبو عسكر     

وإضافة إىل ذلـك، ُنفـذ اهلجـوم لـيال، حيـث ال ُيـرجح أن يكـون يف املنطقـة مـن املـدنيني عـدد                           
  .ومل ختلف الغارة ضحايا مدنيني. يذكر
وبعيد الغارة، قُتل ابنان من أبناء الـسيد أبـو عـسكر، كالمهـا مـن العناصـر العـسكرية                     - ١٧٨

قـذائف هـاون علـى قـوات جـيش الـدفاع            التابعة حلماس، يف وقـت كانـا يـشاركان يف إطـالق             
  .)١٢٤(اإلسرائيلي

 العــام العــسكري نتــائج التحقيــق وِســجله الكامــل، إىل جانــب       املــدعىواســتعرض  - ١٧٩
معلومــات أخــرى عــن احلادثــة الــواردة يف تقريــر تقــصي احلقــائق الــصادر عــن جملــس حقــوق     

__________ 
  .٩٨٥-٩٧٥ الفقراتتقصي احلقائق الصادر عن جملس حقوق اإلنسان، بعثة انظر تقرير  )١٢٣(
 الفقـرات ، The Operation in Gaza Factual and Legal Aspectsوردت تفاصـيل ظـروف هـذه احلادثـة يف      )١٢٤(

٣٤٠-٣٣٦.  
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 تقــصي بعثــةر أمــام كمــا اســتعرض الــشهادة العلنيــة الــيت أدىل هبــا الــسيد أبــو عــسك  . اإلنــسان
  .احلقائق
 العــام العــسكري أن مــرتل حممــد أبــو عــسكر كــان هــدفا عــسكريا   املــدعيواســتنتج  - ١٨٠

. ة، مبــا يف ذلــك صــواريخ غــرادمــشروعا نظــرا الســتخدامه كمخــزن كــبري لألســلحة والــذخري 
  .)١٢٥(تكن الغارة موجهة حنو املقيمني يف املرتل، بل حنو األسلحة املخزنة فيه ومل

 العام العـسكري كـذلك أن اهلجـوم ينـدرج ضـمن التـزام جـيش الـدفاع                   املدعيوقرر   - ١٨١
. اإلسرائيلي باختاذ االحتياطـات للتقليـل إىل أدىن حـد مـن اخلـسائر العرضـية يف أرواح املـدنيني                   

 يف عـدم وقـوع أي       - توقيـت اهلجـوم وتوجيـه اإلنـذار          -واتضحت فعالية بعض االحتياطـات      
وقـد جتـاوزت الفائـدة املتوخـاة مـن القـضاء علـى              .  هـذه احلادثـة    خسائر يف صفوف املدنيني يف    

  .خمزونات كبرية من األسلحة تشمل الصواريخ البعيدة املدى، الضرر املتوقع باملدنيني
 العام العـسكري سـببا يف األمـر بـإجراء حتقيـق جنـائي       املدعيوبناء على ذلك، مل جيد     - ١٨٢

  .يف القضية
  

  اخلالصة   - خامسا 
وبينمــا . لت عمليــة غــزة حتــديات معقــدة إلســرائيل وجلــيش الــدفاع اإلســرائيلي  شــك - ١٨٣

كانــت هنــاك حاجــة وضــرورة واضــحة وملحــة تتمثــل يف التــصدي بفعاليــة آلالف الــصواريخ   
وقــذائف اهلــاون الـــيت تطلقهــا محـــاس وظلــت ترعــب املـــدنيني اإلســرائيليني لـــسنوات، أدت       

ا ختنــدقها املنــهجي وســط املنــاطق املدنيــة، إىل  االســتراتيجيات الــيت اعتمــدهتا محــاس، وال ســيم 
  .معضالت عملية كبرية

فمـن العناصـر الرئيـسية يف احتـرام قـانون        . ومل تنته هـذه التحـديات بانتـهاء العمليـات          - ١٨٤
الرتاعات املـسلحة االلتـزام بـإجراء اسـتعراض حقيقـي للعمليـات العـسكرية بنـاء علـى الوقـائع،               

والوفاء هبذا االلتـزام يف سـياق       . دعاءات إتيان أفعال غري قانونية    وإجراء حتقيقات مستفيضة يف ا    
غزة أمـر عـسري ويتطلـب بـذل جهـود جـادة للحـصول علـى األدلـة مـن سـاحة القتـال ووضـع                           

كمــا يتطلــب وعيــا بأنــه يف . ترتيبــات لــتمكني ســكان غــزة مــن تقــدمي روايــاهتم عــن األحــداث
يــؤدي منــها إىل نتــائج مأســاوية، ال تعــين  حــاالت القتــال املعقــدة، فأخطــاء التقــدير، حــىت مــا   

  .بالضرورة أن انتهاكات لقانون الرتاعات املسلحة قد ارتكبت
__________ 

 تقـصي   بعثـة س الوحيـد ملـا يـرد يف تقريـر    إن شهادة الـسيد أبـو عـسكر أمـام بعثـة تقـصي احلقـائق هـي األسـا                )١٢٥(
غري أن البعثة مل توجه     . احلقائق الصادر عن جملس حقوق اإلنسان من ادعاء مفاده أن املرتل كان هدفا مدنيا             

  .للسيد أبو عسكر أي أسئلة عن إمكانية استخدام مرتله ألغراض عسكرية
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عمـدت إىل متابعـة أي إدعـاء         إسـرائيل    وألن. ويشكل نطـاق التحقيقـات حتـديا آخـر         - ١٨٥
بـدأت حتقيقـات يف     فقـد   ، بصرف النظر عـن حيـاد املـصدر أو عدائـه أو صـداقته،                جرت إثارته 

ــة  ٣٦ أفــضى منفــصلة،  حادثــة١٥٠ وعلــى .  منــها حــىت اآلن إىل الــشروع يف حتقيقــات جنائي
نطاق أوسع، تطرقت التحقيقات اخلاصة الستة اليت أجرهتـا القيـادة العـسكرية بنـاء علـى طلـب          

وفــضال عمــا اســُتهل مــن  . جــيش الــدفاع اإلســرائيلي إىل شــواغل أعــم أثــريت أثنــاء املواجهــة  
ت الـــدروس العمليـــة املـــستفادة مـــن هـــذه التحقيقـــات يف إجـــراءات تأديبيـــة وجنائيـــة، أُدرجـــ
  .ممارسات جيش الدفاع اإلسرائيلي

وقد سعت إسرائيل، يف هذه الورقة، إىل عرض إجراءات حتقيقاهتا، ووصـفت خمتلـف               - ١٨٦
اآلليات املعنيـة، مبـا فيهـا تلـك الـيت تعمـل بـشكل مـستقل داخـل النظـام العـسكري فـضال عـن                        

  . العام واحملكمة العلياعياملداإلشراف املدين من 
ــإجراءات        - ١٨٧ ــام ب ــشأن القي ــضل املمارســات ب ــادل أف ــة التحــاور وتب ــر إســرائيل بأمهي وتق

  .التحقيق مع سائر الدول الدميقراطية اليت تواجه حتديات مماثلة، وتلتزم بإعالء سيادة القانون
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  املرفق الثاين
ــاين ٢٩رســالة مؤرخــة       ــاير / كــانون الث ــة إىل٢٠١٠ين ــام مــن   موجه  األمــني الع

  لفلسطني لدى األمم املتحدةاملراقب الدائم 
  ]باإلنكليزية: األصل[

، الــيت طلبــت فيهــا األمانــة  ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول ٣عمــال باملــذكرة املؤرخــة   
العامة لألمم املتحدة بامسكم إىل البعثة املراقبـة الدائمـة لفلـسطني لـدى األمـم املتحـدة أن تقـدم                     

لـسطيين قـد اختـذها يف سـياق     عـن اخلطـوات الـيت ميكـن أن يكـون اجلانـب الف          معلومات خطيـة    
، واملعنـون   ٢٠٠٩نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٥ املـؤرخ    ٦٤/١٠ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٤ الفقرة

، يـشرفين أن أحيـل      “متابعة تقرير بعثة األمم املتحـدة لتقـصي احلقـائق بـشأن النــزاع يف غـزة                ”
 من رئيس الوزراء سالم فيـاض حييـل فيهـا           ٢٠١٠يناير  / الثاين  كانون ٢٧إليكم رسالة مؤرخة    

  :من القيادة الفلسطينيةيقتني التاليتني املقدمتني الوث
  جلنة حتقيق مستقلة ملتابعة تقرير غولدستونمرسوم رئاسي بإنشاء   •  
  ي أعدته جلنة التحقيق املستقلة يف إطار متابعة تقرير غولدستونـتقرير أول  •  

علومــات موافــاتكم مب إليــه رئـيس الــوزراء فيــاض يف رسـالته، سنواصــل   أشــاروحـسبما    
ــارير إضــافية فيمــا   ــة      مــستكملة وتق ــدم احملــرز يف عمــل جلن ــستجدة والتق ــالتطورات امل ــق ب يتعل

ويف هـذا الـصدد، أود أن أؤكـد لكـم أن اللجنـة،              . التحقيق يف سياق متابعة تقريـر غولدسـتون       
امج عملـها، ستـسعى إىل أن جتـري، بـأكرب قـدر مـن               مثلما يتضح مـن واليتـها وتـشكيلها وبرنـ         

الكفاءة ويف احلدود الزمنية احملددة، حتقيقا مستقال وموثوقا ميتثل للمعـايري الدوليـة يف ادعـاءات                
انتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان الــواردة يف تقريــر بعثــة  

زاع يف غزة، على حنو ما حثت عليـه اجلمعيـة العامـة يف       ـاألمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الن     
  .٦٤/١٠ من القرار ٤ الفقرة

ــذي        ــصدد أن أؤكــد جمــددا موقــف فلــسطني الثابــت ال ــرى  الوأود يف هــذا ال ــى ي عل
لطة القائمــة بــاالحتالل والــشعب الواقــع حتــت بــني الــساإلطــالق بوجــود أي متاثــل أو تناســب 

ــضن مَّـالحــتالل، ونعــرب مــن ثــ  ا ــة ا  عــن رف ــيت   أي معادل بــني العــدوان العــسكري واجلــرائم ال
ارتكبتـــها إســـرائيل، الـــسلطة القائمـــة بـــاالحتالل، ضـــد الـــشعب الفلـــسطيين، واألفعـــال الـــيت  

  .يكون قد ارتكبها اجلانب الفلسطيين رمبا



A/64/651
 

68 10-22581 
 

ومـــع ذلـــك، فـــإن فلـــسطني تأخـــذ علـــى حممـــل اجلـــد االدعـــاءات الـــواردة يف تقريـــر   
أنـشأنا، وفقـا    فقـد    وقوع انتـهاكات مـن اجلانـب الفلـسطيين، ولـذا             غولدستون القائلة بإمكانية  

إننا نقـوم بـذلك علـى أسـاس         و. ، جلنة التحقيق املستقلة املذكورة    ٤٦/١٠لقرار اجلمعية العامة    
وإضافة إىل ذلـك،    . قناعتنا التامة هبما  احترامنا الكامل لسيادة القانون وقرارات األمم املتحدة و       

أن الـسعي احلقيقـي مـن       بـ اعتقادنـا الراسـخ     انطالقا مـن    ا يف هذا الصدد     نضطلع مبسؤولياتن فإننا  
مـن  إلفـالت  لمجيع أعضاء اجملتمع الدويل إىل املساءلة سـيؤدي يف هنايـة املطـاف إىل وضـع حـد                   

علـى أساسـه وانتفعـت بــه ألمـد       إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،         العقاب الذي تصرفت    
ميكـن   تفضي على املدى البعيد إىل حتقيق السالم، الذي ال        شك أن تلك املساءلة س     وال. طويل

  .يف غياب العدلأن يتأتى 
  .وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول فائق تقديري  

  منصوررياض  )توقيع(
  السفري

  لدى األمم املتحدة لفلسطني املراقب الدائم
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  ضميمة    
  ]بالعربية: األصل[

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٧
تشرف بأن أودع لديكم نـسخة عـن املرسـوم الرئاسـي الـذي أصـدره سـيادة الـرئيس             أ  

جلنـة مـستقلة ملتابعـة      ” واخلـاص بتـشكيل      ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٥حممود عباس بتاريخ    
تتـوىل القيـام باملهـام واملـسؤوليات املطلوبـة منـها بـالتحقيق والتقريـر األويل                 “ تقرير غولدستون 

  .اللجنةالصادر عن أعمال هذه 
، ٦٤/١٠هو مطلوب منا مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة            ُتعد هذه املرفقات استجابة ملا      
  :يلي  والذي تنص الفقرة الرابعة من منطوقه على ما٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٥املؤرخ 

 توصــية بعثــة تقــصي احلقــائق، علــى أن ُيجــري اجلانــب ، متاشــيا مــعثـحـــت”    
أشـهر، حتقيقــات مـستقلة وذات مــصداقية ومتوافقـة مــع    الفلـسطيين، يف غـضون ثالثــة   

ــة يف االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل      املعــايري الدولي
حلقوق اإلنسان اليت أوردهتا بعثـة تقـصي احلقـائق يف تقريرهـا، هبـدف ضـمان املـساءلة                  

  .“والعدالة
األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة املؤرخـة          وكذلك ُتعد هذه الوثائق مبثابة رد على رسـالة            

، والــيت طلبــت مبوجبــها مــن البعثــة املراقبــة الدائمــة لفلــسطني ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول ٣
، ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين  ٢٩تقــدم إىل األمــني العــام حبلــول    ”لــدى األمــم املتحــدة أن   

تلــك الــيت هــو بــصدد معلومــات مكتوبــة حــول اخلطــوات الــيت اختــذها اجلانــب الفلــسطيين، أو 
  .“ من منطوق قراره٤ اختاذها الحقا، كاستجابة لطلب اجلمعية العامة يف الفقرة

  .وسنقوم مبوافاتكم تباعا باملستجدات والتطورات هبذا الصدد يف حينه  
  فياضسالم ) توقيع(

  رئيس الوزراء
  السلطة الوطنية الفلسطينية
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  امللحق األول    
  ]بالعربية: األصل[

   م٢٠١٠لسنة  (      ) قرار رقم    
  ولدستونشكيل جلنة مستقلة ملتابعة تقرير غبشأن ت    

  رئيس دولة فلسطني  
  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية  
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  

  
 وتعديالتــه، وبعــد االطــالع ٢٠٠٣اســتنادا ألحكــام القــانون األساســي املعــدل لــسنة    

، واالطـالع علـى تقريـر       ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاين   ١٤ جملس الوزراء بتاريخ     على قرار رئيس  
  :يلي جولدستون، وبناء على الصالحيات املخولة لنا، وحتقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما

  )١( مادة
تشكيل جلنة مستقلة ملتابعة تنفيذ توصيات تقرير غولدستون املتعلقـة بالـسلطة الوطنيـة                

  :لى النحو التايلالفلسطينية، وذلك ع
  رئيسـا  السيد عيسى أبو شرار  - ١  
  عضوا  السيد زهري الصوراين  - ٢  
  عضوا  السيد غسان فرمند  - ٣  
  عضوا  السيد ياسر العموري  - ٤  
  عضوا  السيد ناصر الريس  - ٥  

  
  )٢( مادة
ــر       - ١ ــا لتقريـ ــالتحقيق وفقـ ــها بـ ــة منـ ــسؤوليات املطلوبـ ــام واملـ ــام باملهـ ــة القيـ تتـــوىل اللجنـ

  .تون، وتعمل وفق اجلداول الزمنية الواردة يف التقريرغولدس
  .تعرض اللجنة توصياهتا ونتائج أعماهلا على اجلهات املختصة كال فيما خيصه  - ٢
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  )٣( مادة
  .للجنة أن تستعني مبن تراه مناسبا من اخلرباء واملختصني ملساعدهتا يف أداء مهامها  

  
  )٤( مادة

الرمسيـة ذات العالقـة التعـاون مـع اللجنـة            يـة وغـري   على مجيع اجلهات واألطـراف الرمس       
  .وتقدمي كافة التسهيالت واملعلومات الالزمة لتمكينها من القيام مبهامها

  
  )٥( مادة

خيصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بـه مـن        على اجلهات املختصة كافة، كل فيما       
  .تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرمسية

    
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٥ة رام اهللا بتاريخ صدر يف مدين  

  عبـاسحممود ) توقيع(
  رئيس دولة فلسطني
  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  امللحق الثاين    
  ]بالعربية: األصل[

تابعـة تنفيـذ توصـيات    يسرين أن أرفع إليكم تقريرا أوليـا عـن أعمـال اللجنـة املـستقلة مل            
ــاريخ         ــل املوعــد احملــدد بت ــدى األمــم املتحــدة قب ــسطني ل ــة فل ــه إىل ســفري دول غولدســتون لرفع

  .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٩
  أبو شرارعيسى ) توقيع(

  رئيس اللجنة املستقلة ملتابعة توصيات غولدستون
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  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٨م اهللا، را
  

ــة ا      ــاع اللجنـ ــر اجتمـ ــشكَّ تقريـ ــق املـ ــستقلة للتحقيـ ــة   ملـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــاال لقـ لة إعمـ
  ٦٤/١٠ املتحدة  لألمم

 ٢٠١٠لعــام ) ٠١٠٥(، صــدر قــرار رئاســي رقــم ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٥يف   
عن رئيس دولة فلسطني، رئيس اللجنة التنفيذيـة ملنظمـة التحريـر الفلـسطينية، ورئـيس الـسلطة                

س حممــود عبــاس بتــشكيل جلنــة مــستقلة للتحقيــق متاشــيا مــع الوطنيــة الفلــسطينية، فخامــة الــرئي
جـاء يف الفقـرة الرابعـة مـن منطـوق قـرار اجلمعيـة العامـة                  توصية بعثة تقصي احلقائق وتنفيذا ملا     

  :اليت تنص على ما يلي، و٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٥ املؤرخ ٦٤/١٠لألمم املتحدة 
  ]ن اجلمعية العامةإ[

 بعثـة تقـصي احلقـائق، علـى أن جيـري اجلانـب الفلـسطيين، يف                 ، متاشيا مع توصية   حتـث  
مـــصداقية ومتوافقـــة مـــع املعـــايري الدوليـــة يف  غـــضون ثالثـــة أشـــهر، حتقيقـــات مـــستقلة وذات

االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان الـيت أوردهتـا                   
  املساءلة والعدالةبعثة تقصي احلقائق يف تقريرها، هبدف ضمان 

  :التايل واليت ُشكلت على النحو
، الـــذي شـــغل منـــصب املـــدعي العـــام )رئيـــسا(القاضـــي عيـــسى أبـــو شـــرار   - ١  

، وحماميــا يف األردن مــن ١٩٧٠ إىل عــام ١٩٦٣مــساعد النائــب العــام يف األردن مــن عــام   مث
العـدل  ، وقاضـي حمكمـة      ١٩٩٨، ورئيس حمكمة االسـتئناف عـام        ١٩٩٦ إىل عام    ١٩٧١عام  

 منصب رئيس احملكمة العليا ورئـيس اجمللـس         ٢٠٠٥، وشغل عام    ٢٠٠٢العليا الفلسطينية عام    
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٩القضائي األعلى الفلسطيين، وتقاعد من منصبه األخري يف 

، الذي شغل منصب وكيل نيابة يف غـزة مـن           )عضوا(القاضي زهري الصوراين      - ٢  
، وقاضـي احملكمـة العليـا       ١٩٦٤، وقاضي حمكمة درجة أوىل عـام        ١٩٦٤ إىل عام    ١٩٥٨عام  

ــام  ــنة   ١٩٦٧عـ ــا سـ ــا عامـ ــني نائبـ ــر العـــ  ١٩٩٩، وُعـ ــصب وزيـ ــغل منـ ــسطيين ، وشـ دل الفلـ
ــام ــيس اجمل    ٢٠٠٢ ع ــة العليــا ورئ ــيس احملكم ــصب رئ ــى الفلــسطيين    ، ومن ــضائي األعل ــس الق ل
  .٢٠٠٥، وتقاعد من منصبه األخري يف عام ٢٠٠٣ عام

، حصل على درجة الدكتوراه يف القـانون مـن          )عضوا( غسان فرمند    الدكتور  - ٣  
 ١٩٩٣، ويف عـام     ١٩٨٢زيـت عـام      ، وعمل أستاذا للقانون يف جامعة بـري       ١٩٨١فرنسا عام   

زيت، كما يشغل منصب رئيس مجعية اهلـالل األمحـر           أسس وأدار معهد احلقوق يف جامعة بري      
املؤســسات احلقوقيــة األهليــة، وشــارك يف  الفلــسطيين يف رام اهللا، وهــو عــضو يف جمموعــة مــن  

  .Yaleجمموعة من املؤمترات الدولية، من بينها مؤمترات 
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، حـصل علـى درجـة الـدكتوراه يف القـانون            )عـضوا (الدكتور ياسر العموري      - ٤  
، وعمل أستاذا للقانون الدويل العام يف جامعة القدس عـام           ٢٠٠٣الدويل العام من إسبانيا عام      

، وشـغل يف الفتـرة مـن    ٢٠٠٥زيـت عـام    للقانون الدويل العام يف جامعة بـري   ، وأستاذا   ٢٠٠٣
 منصب رئيس دائرة القانون ومـدير برنـامج املاجـستري يف القـانون              ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٦عام  

زيت، وهو عضو يف جمموعة من املؤسسات احلقوقية األهلية وشارك يف جمموعـة              يف جامعة بري  
  .ت اخلاصة حبقوق اإلنسانمن املؤمترات الدولية والدراسا

، وكـان باحثـا   ١٩٩٧منـذ عـام   حمامي مـزاول  ، )عضوا(األستاذ ناصر الريس     - ٥  
، وُعـني يف عـام      ١٩٩٨عام   - فرع جلنة احلقوقيني الدوليني    - ومستشارا قانونيا ملؤسسة احلق   

يف  رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف األكادميية الفلسطينية للعلـوم والتكنولوجيـا، وأسـس               ٢٠٠٢
ــام  ــشارك يف       ٢٠٠٣ع ــساين، وهــو عــضو م ــدويل اإلن ــانون ال ــسطينية للق ــة الفل ــة الوطني  اللجن

جمموعة من املؤسسات احلقوقية األهلية، وشارك يف جمموعة من املؤمترات الدوليـة والدراسـات        
اخلاصــة حبقــوق اإلنــسان، تــرأس خالهلــا فريــق القــانون الــدويل اإلنــساين اخلــاص بوضــع دليــل    

ــانون حقــوق اإلنــسان     التــدريب علــى أ حكــام القــانون الــدويل، وهــو مــدرب متخــصص يف ق
  .وتوثيق اجلرائم واالنتهاكات

 ٢٠١٠ينـاير   /كـانون الثـاين    ٢٨وعقدت اللجنة اجتماعها األول يف مدينـة رام اهللا يف             
وأقــرت . للقيــام باملهــام واملــسؤوليات املطلوبــة منــها طبقــا للقــرار الرئاســي املــشار إليــه أعــاله    

 ٦٤/١٠ اســتنادا إىل الفقــرة الرابعــة مــن منطــوق قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة   اللجنــة،
، منهجية عملها املبنيـة علـى املبـادئ واملعـايري املنـصوص         ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥املؤرخ  

عليها يف القانون الدويل العام وميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل اإلنساين والقـانون الـدويل               
ــدويل ومقــررات وإعالنــات األمــم املتحــدة ذات    حل ــائي ال ــصلة  قــوق اإلنــسان والقــانون اجلن ال

وبعـد  . كام التشريعات الوطنيـة   حبقوق اإلنسان، باإلضافة إىل القانون األساسي الفلسطيين وأح       
تطلبـه التقريـر مـن الـسلطة الوطنيـة       طلعت اللجنة على تقرير غولدستون وتوقفـت أمـام مـا          أن إ 

 قــررت وضــع خطــة عمــل ونظــام إجرائــي للــشروع يف املهــام املطلوبــة، يتــضمنان  الفلــسطينية،
القواعــد اإلجرائيــة واملبــادئ الــيت ســتنطلق منــها اللجنــة لــضمان قيامهــا بــالتحقيق وفــق أســس    

يف ذلـك شـروط اختيـار اخلـرباء ومواصـفات احملققـني وآليـات                زاهة، مبا ـالعدالة واإلنصاف والن  
ــبلغني  ــشهود وامل ــة ال مــا قــررت االســتعانة خبــرباء وخمتــصني ومنظمــات اجملتمــع املــدين     ك. محاي

وستقوم اللجنة مبوافاة اجلهات املعنيـة تباعـا        . الصلة ملساعدهتا يف إجناز املهام املطلوبة منها       ذات
  .باملستجدات والتطورات والتقارير هبذا الصدد يف حينه
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  املرفق الثالث
ــاين ٢٩رســالة مؤرخــة       ــاير / كــانون الث ــام مــن   ٢٠١٠ين ــة إىل األمــني الع  موجه

   باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسويسرا لدى األمم املتحدةةالقائم
  ]بالفرنسية: األصل[

 سويسرا حـىت اآلن لتنفيـذ       ال إليكم املوجز املرفق للخطوات اليت اختذهت      حييشرفين أن أ    
مــم املتحــدة لتقــصي تقريــر بعثــة األ متابعــة بــشأن ٦٤/١٠ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٥ الفقــرة

 .زاع يف غزةـاحلقائق بشأن الن

  راوـغهايدي ) توقيع(
   باألعمال بالنيابةةالقائم
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  ضميمة    
 مــن ٥ لفقرةبــا عمــال جراءات املتخــذة بــاإلةتعلقــاملالتقــدم احملــرز يف املــشاورات     

 ٦٤/١٠قرار اجلمعية العامة 
  

ــاين  ٥يف    ــشرين الث ــوفمرب/ت ــة ا ، ٢٠٠٩ ن ــم املتحــدة  اختــذت اجلمعي ــة لألم ــرار لعام  الق
، “زاع يف غـزة   ـمتابعة تقريـر بعثـة األمـم املتحـدة لتقـصي احلقـائق بـشأن النـ                ” املعنون   ٦٤/١٠

 سويــسرا، بــصفتها ومــةتوصــي حك”: أن اجلمعيــة العامــة علــى  منــه٥ الفقــرةالــذي يــنص يف 
تخـذ اخلطـوات    احلكومة الوديعة التفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب، بـأن ت                  

الالزمــة يف أقــرب وقــت ممكــن لُيعقــد مــن جديــد مــؤمتر لألطــراف املتعاقــدة الــسامية يف اتفاقيــة 
ــا       ــة، مب ــسطينية احملتل ــة يف األرض الفل ــاذ االتفاقي ــدابري إنف ــشأن ت ــة ب ــف الرابع ــدس   جني ــا الق فيه

 .“ املشتركة١ الشرقية، وكفالة احترامها وفقا للمادة

 التفاقيـات جنيـف،     احلكومـة الوديعـة   سويـسرا، بـصفتها     أجـرت   وفقا هلذه التوصـية،     و  
بـني    يف الفتـرة مـا  خالل بعثتها الدائمة لدى األمم املتحدة يف جنيـف، مـشاورات متهيديـة      من  و
  باإلمكـان إجـراء هـذه      يكـن  مل الوقـت،    يقضل ونظرا. ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ١٧  و ٩
 .فاطرمع عدد حمدود من األ تمهيدية إالالملشاورات ا

 ني بــشكل املعنــينيلطــرفا  بوصــفهماســرائيل وفلــسطني،إ  مــعسويــسراتــشاورت وقــد   
ق منظمـة   ا منـسِّ  بـصفته ( وباكـستان    ، وسـوريا  ،اململكـة العربيـة الـسعودية     و ،مصرومع   ؛مباشر

بـصفتها  (اجلزائـر   مـع    و ،) اإلنـسانية يف جنيـف     والقـضايا  حبقوق اإلنسان     املعين سالمياملؤمتر اإل 
الـصني،  مـع    و ؛ مهتمـة مـن املنطقـة      اأطرافـ  صـفها و، ب )العـرب يف جنيـف     جملـس الـسفراء      ةرئيس

دائمني الـ  اءعـض األ وروسيا، بـصفتها     ، واململكة املتحدة  ، وفرنسا ،والواليات املتحدة األمريكية  
ــابع ليف جملــس األمــن   ــسويد ومــع  و؛ألمــم املتحــدة الت ــصفتهمســبانيا، إال ــدولتنياب ــ امل ال ادرة غ

 .ورويبرئاسة االحتاد األب نص مللة، على التوايل،املقبو

لـصليب األمحـر    اجامعـة الـدول العربيـة، وجلنـة          من    كل هذه اخلطوات وقد أُطلع على      
ــة، و ــسان    الدولي ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــسِّمفوضــية األم ــسائلقي، ومن ــسان   م ــوق اإلن  يف حق

ــة اخلمــس يف جنيــف اجملموعــات اإل ــشغيل الالجــئني     و،قليمي ــة وت ــم املتحــدة إلغاث ــة األم وكال
 . وإدارة الشؤون السياسية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة،الفلسطينيني يف الشرق األدىن

واقــف كــل مــن أســتراليا وكنــدا بــشأن هــذه  مببلغــت سويــسرا باإلضــافة إىل ذلــك، أُو  
 أعربـت  ثيـ ح عدد من الوفود مـن خمتلـف اجملموعـات اإلقليميـة،      ها يف املوضوع  احتفاملسألة، و 

 .اريةاجلعملية بال  علماًأن حتاطعن رغبتها يف 
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ــ  يفبــعتُّوا. رمسيــة يــة شــفوية وغــري تمهيدكانــت املــشاورات الو   ردود الــنمط نفــسه، ال
 مـؤمتر  أيبـأن   اهـ التـشديد علـى رأي  ببدأت سويـسرا كـل جلـسة       و. خطيتني نيباستثناء مسامهت 

 بـدال مـن      وأن يفـضي إىل نتيجـة ملموسـة،        كـون شـامال   يلألطراف املتعاقـدة الـسامية جيـب أن         
  وبنـاء عليـه، طلبـت   .زاعـ أي طـرف مـن أطـراف النـ    اه االهتامـات جتـ    قالط إل رباستخدامه كمن 

ــاحتف  الــيت األطــرافإىلسويــسرا  ــدأن ت  يف األمــرهات ــشأن مــضمون ء آرايب ــكهــا ب  املــؤمتر  ذل
فعـل إىل  الردود  ميميكـن تقـس  و. اقتراحات ملموسـة بتقدم أن ت ، و هلتمثيل في ا ومستوى   هوتوقيت
 :وهي كما يلي ،ئاتثالث ف

ــ  )١(   يكــون علــى مــستوى  مــن األفــضل أن  ، اجملموعــة األوىل عقــد مــؤمتر تذحّب
رفيــع، يهــدف إىل حتديــد اخلطــوات الفرديــة واجلماعيــة لــضمان احتــرام وتنفيــذ اتفاقيــة جنيــف 

  القــدسفيهــا مبــاالرابعــة بــشأن التــدابري الالزمــة إلنفــاذ االتفاقيــة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة،  
أبريـل  / عقد مؤمتر لألطراف املتعاقـدة الـسامية يف نيـسان          غيبنيه   الدول املعنية أن   ىروت. يةلشرقا

ت يف  ا اعترفـ  هنـ لك رئيـسية أخـرى يف جنيـف،         مناسـبات أو   ن مـع مـؤمترات    زامتي ئال، ل ٢٠١٠
ة التركيـز علـى القـضايا       ضـرور  علـى    توشـدد .  لـه   بأمهية اإلعداد اجليـد واملناسـب      الوقت ذاته 
ح آليـات،   ااقتـر  يف ذلـك    اختاذ خطـوات ملموسـة، مبـا       يف ركفكانت بعض الدول ت   و .القانونية

  . للنظر فيها يف مرحلة الحقةها تقدميزمتعت
فهـذه  . عارضت اجملموعة الثانية بشدة عقد مؤمتر لألطـراف الـسامية املتعاقـدة             )٢(  
ــدول  ــال ــالقلق مــن  ت ــل هــذا املــؤمتر  أشعر ب ــدن مث ــه ق ســتئناف  اعــنداعــي هلــا    الاة يكــون مل

. يف طريقهــااملفاوضــات الثنائيــة بــني حكومــة إســرائيل والــسلطة الفلــسطينية، أو عقبــة ضــارة    
.  ألسـباب موضـوعية    ا بعض الدول معارضته    كما أبدت  . حمتوماً ملناقشات أمراً ارب تسييس   واعُت
.  هــذا املــؤمتر يقــضي بعقــد يف اتفاقيــات جنيــف    إىل عــدم وجــود نــص حمــدد   ت أشــارفقــد
 . أخذت شكل توصية٦٤/١٠ من قرار اجلمعية العامة ٥ ن الفقرة على أتشدد كما

 عقــد مــؤمتر لألطــراف   رمسيــاًارضتعــ  مل أهنــايف حــنيوأمــا اجملموعــة الثالثــة،    )٣(  
  لـيس  ؤمتر هـذا املـ    أنتعتـرب تلـك الـدول       و. ذا االحتمـال  هلـ بد محاسـا    ت  مل  فإهنا املتعاقدة السامية، 

ملـؤمتر،  ا ها عقـد ذلـك  فيضيت سيـ   القيمـة الـ    بـشأن  وك شـك   وتراودهـا  .عجالمـست  ال و اً مفيـد  أمراً
كـــانون  ٥ ذي ُعقـــد يفة مـــؤمتر األطـــراف املتعاقـــدة الـــسامية الـــبـــرجتن أىل إ تراشـــحيـــث أ
 يهــو.  أي أثــر ملحــوظ ملمــوس علــى أرض الواقــع  حــدوثظهــرُت ال ٢٠٠١ديــسمرب /األول

 .ستخدم النتقاد بلد واحد بعينهُي قدستطيع دعم مؤمتر ت ال

تكشف هذه املـشاورات، الـيت كانـت حمـدودة العـدد، عـن اجتـاه سـائد                   ام، مل يف اخلت و  
  بــههمُيــسس الـصاحل أو ضــد عقــد مـؤمتر لألطــراف الــسامية املتعاقـدة، أو وجهــة نظــر بـشأن مــ    
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 الــسكان لفائــدةعقــد مــن جديــد  ُياتفاقيــة جنيــف الرابعــة يف مــؤمتر لألطــراف الــسامية املتعاقــدة
 يف أيـة   نتـائج     حتقيقـه مـن    ميكن توقع   املؤكد ما   من نيك أخرى، مل  وبعبارة   ؛املدنيني املتضررين 

 . قد ُتطرحقضايا

مـشاطرة  اهتـا بـشأن هـذه املـسألة و    حثاب مءراإجـ ع علـى  يشجالتـ   جتدسويسراوما فتئت     
ــا يف الوقــت املناســب  ــابز هــذه املوســتركِّ. نتائجه ــى الحث ــة ات عل ــؤمتر  ل ظــروف املؤاتي ــد م عق

يتجـزأ مـن     وسـتكون جـزءا ال    . نـه اة م وخـ ف املت اهـد األن جديـد و   م لألطراف السامية املتعاقدة  
ة هتمـ  مجيـع األطـراف الـسامية املتعاقـدة واألطـراف امل            أمـام   مفتوحة ،جولة ثانية من املشاورات   
ستـسترشد سويـسرا يف تلـك املهمـة         و. هـا يف املـستقبل القريـب      إجراءاألخرى، تنوي سويـسرا     

  . اإلنسانيةمحتياجاهتالرغبة يف محاية املدنيني وضمان تلبية اب
  


