
 جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 22بيان منظمة العفو الدولية موجه إىل اجللسة رقم 

 مثة حاجة للمساءلة بشأن صراع غزة/إسرائيل

 

ايم من النزاع املسلح يف غزة أ تود منظمة العفو الدولية أن تتناول مسألة حتقيق العدالة، وكشف تفاصيل احلقيقة، واالنتصاف يف إطار التصعيد العسكري على مدار مثانية
، وما ارتكبه طرفا النزاع من انتهاكات حلقوق اإلنسان، وخصوصاً جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وذلك مبا خيالف 2012وجنوب إسرائيل يف نوفمرب من عام 

 أحكام القانون الدويل.  

 

ية، وإدارة األمر الواقع التابعة حلماس عن فتح حتقيقات بشكل يتسق وأحكام القانون الدويل يف ولقد وقعت هذه االنتهاكات عقب تقاعس كل من احلكومة اإلسرائيل
سلح الذي دار يف غزة وجنوب إسرائيل جرائم احلرب واجلرائم احملتملة ضد اإلنسانية اليت ارتكبها كل من القوات اإلسرائيلية واجلماعات الفلسطينية املسلحة خالل النزاع امل

م يقم جملس .  وعلى الرغم من رفع العديد من التقارير املرجعية املوثقة جمللس حقوق اإلنسان، واألمني العام لألمم املتحدة، واجلمعية العامة، فل2009-2008يف عام 
فة ألحكام القانون الدويل، مبا يف ذلك جرائم األمن إبحالة ملف األوضاع يف غزة إىل مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية.  ومع غياب املساءلة عما ارتكب من جرائم خمال

 ، فلقد اتسعت دائرة اإلفالت من العقاب، وأتجج نطاق اخلروقات.  2009-2008احلرب، خالل نزاع عام 

 

زة، وبدأت بضرابت جوية ، شنت القوات اإلسرائيلية عملية عسكرية كبرية ُأطلق عليها اسم "عمود السحاب"، استهدفت فيها غ2012نوفمرب/ تشرين الثاين  14ويف 
 150نوفمرب، قُتل حوايل  21أدت إىل مقتل قائد اجلناح العسكري حلماس.  ويف األايم الثمانية اليت أعقبت تلك الضربة، وقبيل التوصل إىل وقف إلطالق النار يف 

يني.  ولقد ارتكبت كل من القوات اإلسرائيلية، واجلناح العسكري حلركة مدنيًا، وستة إسرائيليني، بينهم أربعة مدن 70طفاًل، وما يقارب  30فلسطينياً بينهم أكثر من 
مبا يف ذلك ضرابت جوية   محاس، وغريه من اجلماعات الفلسطينية املسلحة جرائم حرب.  وشن سالح اجلو اإلسرائيلي ضرابت ابلقنابل والصواريخ على املناطق السكنية،

ة يف صفوف املدنيني.  ويف بع  احلاالت، فال يظهر أن إسرائيل قد امتثلت اللتزامااها اليت تقتضي منها التمييز بني كانت غري متناسبة، وأدت إىل إيقاع خسائر كبري 
ة، واملباين نية، واملنشآت اإلعالمياألهداف أو األعيان املدنية ونظرياها العسكرية يف مجيع األوقات، وقامت بشن ضرابت عشوائية أحلقت أضراراً أو دماراً ابملمتلكات املد

 .   احلكومية، ومراكز الشرطة.  كما استهدفت البحرية اإلسرائيلية املناطق الساحلية اآلهلة ابلسكان بقصف مدفعي يف إطار اعتداءات عشوائية

 

تاة ايفعة، وأربع نساء، واثنني من جريان أفراد من عائلة الدلو دفعة واحدة؛ إذ فقدت العائلة يومها أربعة أطفال دون سن الثامنة، وف 10، قُتل 2012نوفمرب  18ويف 
لى اختالفهم أن الضربة كانت العائلة، وذلك بعد أن ُأصيب املنزل أثناء إحدى اهلجمات اجلوية اإلسرائيلية على مدينة غزة.  وصرح الناطقون ابسم اجليش اإلسرائيلي ع

 ا أمساء خمتلفة للهدف دون أن بريزوا الدليل الذي ميكن أن يدعم من مزاعمهم. جمرد حادث، أو أهنا كانت تستهدف أحد املسلحني، بيد أهنم مجيعاً أعطو 

 

ربة جوية ، قُتل الطفل حممد أبو ُزر )ابن األعوام اخلمسة( رفقة اثنتني من عماته، فيما ُجرح العشرات عندما تعرض منزل اجلريان لالستهداف يف ض2012نوفمرب  19ويف 
 إسرائيلية. 

 

صاروخ وقذائف هاون إىل داخل  1500يف غزة، أطلق اجلناح العسكري حلماس وغريه من اجلماعات الفلسطينية املسلحة ما يزيد على  2012 وأثناء نزاع نوفمرب
 إسرائيل، مما أدى إىل مقتل مدنيني وإحلاق األضرار ابملمتلكات املدنية. 

 

لفلسطينية املسلحة احملسوبة على محاس، وفتح، واجلهاد اإلسالمي، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وقبل التصعيد العسكري للنزاع يف نوفمرب وأثناءه، ارتكبت اجلماعات ا



ة قبل أن يصل هدفه، واجلماعات السلفية، جرائم حرب، وذلك بقيامها إبطالق صواريخ عشوائية التوجيه، وقذائف هاون على إسرائيل.  ولقد سقط البع  منها يف غز 
راراً عن فلسطينيني اثنني.  فيما سقطت أخرى على منازل ومباٍن يف إسرائيل وتسببت مبقتل أربعة مدنيني إسرائيليني، وجرح العشرات، وأحلقت أض وتسبب مبقتل ما اليقل

 ابملمتلكات املدنية.  ومل تقم السلطات التابعة حلركة محاس مبحاسبة الذين ُيشتبه مبسؤوليتهم مسؤوليًة جنائية عن تلك العمليات.

 

، هديل أمحد حداد، فيما ُأصيبت ابنة عمها البالغة من العمر وقُ  أعوام إصابة ابلغة عندما أصاب صاروخ أطلقته إحدى اجلماعات الفلسطينية  8تلت الطفلة ذات العامنين
 .2012يونيو/ حزيران  19املسلحة منزهلما يف حي الزيتون مبدينة غزة يوم 

 

إسرائيليني، هم: مرياه شارف، وإيتزيك أم ساليم، وأهاون مسادجا، فيما ُجرح آخرون عندما سقط أحد الصواريخ عشوائية  ، قُتل ثالثة مدنيني2012نوفمرب  15ويف 
  التوجيه على منزهلم يف كرايت ماالخي بعد أن أطلقته إحدى اجلماعات الفلسطينية املسلحة من غزة. 

 

، وذلك على الرغم من أن اجلنود اإلسرائيليني قد أطلقوا النار ابجتاه غزة على 2012نوفمرب  21ولقد صمد إىل حد كبري وقف إطالق النار الذي مت التوصل إليه يوم 
ائيل.  وقُتل أربعٌة من الفلسطينيني يف حوادث من هذا الفلسطينيني الذين كانوا يقرتبون من حميط ما يُعرف ابملنطقة احملظور االقرتاب منها داخل القطاع، واحملاذية إلسر 

 القبيل، وُجرح العشرات بينهم أطفال بعمر سنتني . 

 

ش اإلسرائيلي ، وحبسب ما أفادت به التقارير اإلعالمية الواردة هبذا اخلصوص، أعلن املدعي العام العسكري اإلسرائيلي، العميد داين عفروين، أن اجلي2013فرباير  6ويف 
.  ومل تُعرف تفاصيل التحقيق بعد، بيد أن منظمة العفو الدولية 2012حالة شهدت مقتل فلسطينيني مدنيني إابن العملية العسكرية يف نوفمرب  70د قتح حتقيقاً يف ق

على النمط الذي ساد يف التحقيقات اليت  ختشى من أن تقتصر العملية بدايًة على جمرد عقد جلسة استخالص للمعلومات من اجلنود حول تفاصيل العمليات، وذلك جرايً 
من املعايري اخلاصة إبجراء أجراها اجليش اإلسرائيلي يف السابق.  ومن اجلدير ذكره هنا أن هذا الشكل من اإلجراءات ال يليب مقتضيات أحكام القانون الدويل وغريه 

اجليش، وذات صالحيات ختوهلا إجراء التحقيقات هبدف تقييم حجم املسؤولية اجلنائية،  التحقيقات، واليت تشرتط بدورها أن تقوم ابلتحقيق هيئة تكون مستقلة عن
نبغي أن تنحصر صالحية واستجواب مجيع أطراف ذات الصلة، مبا يف ذلك كبار الضباط الذين يعطون األوامر، ومسؤويل احلكومة رفيعي املستوى.  وخالصة القول أنه ي

يف مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم مبا خيالف أحكام القانون الدويل، يف احملاكم املدنية االعتيادية ذات الوالية واالختصاص، مع استبعاد  التحقيق مع األشخاص الذين ُيشتبه
 مجيع احملاكم اخلاصة األخرى، وخصوصاً احملاكم العسكرية.   

 

ماس بفتح حتقيقات، أو حىت التفكري مبجرد تغيري سياسااها حيال إطالق الصواريخ عشوائية وعلى حنو مشابه، فليس من الواضح إذا ما قامت إدارة األمر الواقع التابعة حل
 التوجيه. 

 

، حظيت فلسطني ابعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة هبا كدولة غري عضو بصفة مراقب.  2012وتشري منظمة العفو الدولية إىل أنه وبعد هناية نزاع غزة يف نوفمرب 
ية اجلنائية ت فلسطني دولة طرف يف نظام روما األساسي اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية، فسوف تتعزز بشكل كبري فرص إنفاذ البنود اخلاصة ابملسؤولوفيما لو أصبح

 الفردية عن اجلرائم املرتكبة مبا خيالف أحكام القانون الدويل. 

 

قائية اليت حتول دون إفالت اجلناة من العقاب، ووقوع خمالفات وانتهاكات مستقباًل.  وتدعو منظمة العفو وتربز العدالة، وكشف احلقيقة، واالنتصاف كأفضل الضماانت الو 
، 2012النزاع يف غزة يف نوفمرب الدولية جملس حقوق اإلنسان إىل السعي وراء حتقيق العدالة، وكشف تفاصيل احلقيقة، واالنتصاف فيما يتعلق ابجلرائم اليت ارتكبها طرفا 

 . 2009يناير  -2008ديسمرب ويف 

 



افية ومستقلة وحمايدة أبسرع وقت وحتث منظمة العفو الدولية جملس حقوق اإلنسان كي يدعو بدوره إسرائيل وإدارة األمر الواقع التابعة حلماس يف غزة إىل إجراء حتقيقات و 
 . 2012وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف نوفمرب من عام ممكن يف البالغات املتعلقة ابرتكاب جرائم ختالف نصوص وأحكام القانون الدويل 

 

روا حتقيقاً يف اجلرائم املرتكبة كما حتث منظمة العفو الدولية جملس حقوق اإلنسان على أن يدعو اجملتمع الدويل كي يرسل مراقبني من ذوي اخلربة املؤهالت املناسبة كي جي
ة، قطاع غزة وإسرائيل.  وإىل أن حيني موعد إجراء مثل هذه التحقيقات، وحىت جتري مقاضاة كل من تثبت مسؤوليته جنائياً وميثل أمام العدالمبا خيالف القانون الدويل يف 

أن تتوقف فوراً عن نقل ول فينبغي على جملس األمن أن يفرض حظراً على توريد السالح إىل أطراف النزاع كافة.  وابنتظار حتقق مثل ذلك احلظر، فينبغي على مجيع الد
 غزة.  مجيع شحنات األسلحة والذخائر واملعدات ذات الصلة إىل إسرائيل وإدارة األمر الواقع التابعة حلماس، واجلماعات الفلسطينية املسلحة يف

 

ة إىل العدالة، واحلقيقة واالنتصاف مفتوحة على الصعيد وتطلب منظمة العفو الدولية من جملس حقوق اإلنسان أن حيث اجملتمع الدويل على احلفاظ على مجيع الطرق املؤدي
 الدويل، وخصوصاً من خالل األخذ مببدأ الوالية العامة، واللجوء إىل احملكمة اجلنائية الدولية هبذا اخلصوص.  

 

ا األساسي كدولة طرف، وأن تنضم إىل مجيع وتطالب منظمة العفو الدولية جملس حقوق اإلنسان أن يشجع فلسطني على أن تنضم أبسرع وقت ممكن إىل نظام روم
 التحفظ.  املعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة واخلاصة حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ودون إبداء أي حتفظ، أو إعالن قد يرقى إىل مصاف

 


