
 أسئلة وأجوبة
 

 MDE 15/006/2009رقم الوثيقة: 

 2009يناير/كانون الثاين  12بتاريخ: 
 

 سؤال مقدَّم من بييت كيسر:
زاع بني الفلسطينيني واإلسرائيليني مطلقاً: ألن يكون من املفيد أن تقول الوالايت املتحدة ـمل يكن للوالايت املتحدة سياسة منصفة يف الن

يت نقدمها لك حاليًا إال إذا جلست مع الفلسطينيني وفاوضت إلسرائيل: إننا لن نقدم لك بعد اليوم باليني الدوالرات واألسلحة ال
 ن نعطيك املزيد من األموال، نقطة، انتهىجبدية للتوصل إىل تسوية هلذه املسألة. وإىل أن تفعلي ذلك، فل

 جواب دوانتيال روفريا
 منظمة العفو الدولية إىل فرض حظر شامل وفوري لألسلحة على مجيع األطراف. تدعو

------------------------- 
 سؤال مقدم من دينا

الضعيفة حلركة محاس، أال ينبغي أن يكون قادرًا على استهداف مع التفوق اهلائل للجيش اإلسرائيلي على القدرات واألسلحة 
اجليش اإلسرائيلي  يف صفوف املدنيني؟ وملاذا ال يسمحاألشخاص املسؤولني عن إطالق النار من دون التسبب هبذه اخلسائر اهلائلة 

 إبدخال املساعدات واإلجابة عن أسئلة املنظمات اإلنسانية؟ وهل الرد يربر التهديد؟ يرجى توضيح ذلك.
 افري جواب دوانتيال رو 

الصواريخ الفلسطينية البدائية أضعف بكثري من األسلحة املتطورة للجيش اإلسرائيلي، فإن هذه الصواريخ تشكل هتديدًا حلياة مع أن 
كان املدنيني يف جنوب إسرائيل. كما أنه يسهل نقل هذه الصواريخ وإخفاؤها، وابلتايل يصعب على اجليش اإلسرائيلي العثور الس

مبنع  عليها. بيد أن ذلك ال يربر اهلجمات اإلسرائيلية غري املتناسبة وبال متييز، اليت قتلت مئات املدنيني، كما أنه ال يربر قيام إسرائيل
 ت اإلنسانية والضرورات األساسية إىل غزة.مرور املساعدا

--------------------------- 
 سؤال مقدم من جيمس:

املركبات التابعة لألمم املتحدة اليت تنقل املساعدات اإلنسانية إىل إسرائيل متنع الصحفيني من دخول غزة، وقد أدى قصف إحدى 
غزة عن عيون  انقطاعالذي ميكن القيام به لضمان عدم ليات اإلغاثة: فما مقتل سائق الشاحنة واضطرار األمم املتحدة إىل تعليق عم

 العامل وانقطاع املساعدات اإلنسانية اليت هي أبمس احلاجة إليها؟
 جواب دوانتيال روفريا

إلنساين من الضروري ممارسة الضغط على إسرائيل حلملها على السماح بدخول غزة بال قيود، وهو أمر ملزم هلا مبوجب القانون ا
 الدويل. كما يتعني على مصر السماح بدخول العاملني اإلنسانيني ومساعدات الطوارئ إىل غزة.

--------------------------- 
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 سؤال مقدم من جون فوير:
يف موقعكم  الفلسطينيني ميارسون حقهم، بل واجبهم، يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي غري املشروع ألراضيهم، ملاذا تشريون لكوننظراً 

ة بشكل مهول، حيث يتم قصف سكان عزَّل ال حول هلم وال قوة على تكافئإىل أن محاس معتدية. إن اهلجمات اإلسرائيلية غري م
والطائرات املقاتلة والطائرات العمودية. وليس ألهايل  قاذفاتنطاق شامل من قبل جيش حديث كامل التجهيز ابلدابابت واملدفعية وال

 فلماذا ال يكون موقعكم أكثر موضوعية؟؟؟ن إليه، وحيرص اإلسرائيليون على أال يتمكن أحد من املغادرة. إهنا مذحبة غزة مكان يفرو 
 جواب دوانتيال روفريا

لقد أدانت منظمة العفو الدولية احلصار، الذي يعترب شكاًل من أشكال العقاب اجلماعي واهلجمات غري القانونية من جانب القوات 
. وعندما ندين االنتهاكات اليت ترتكبها محاس، فإننا ال نقول إن عدد الضحااي لدى كل طرف متساو، وإمنا نستخدم معيار اإلسرائيلية

القانون الدويل للحكم على سلوك مجيع األطراف. إننا نريد من اجملتمع الدويل أن يكفل دخول املساعدات اإلنسانية والصحفيني 
إىل غزة فورًا وبال قيود؛ وإجراء حتقيقات شاملة ومستقلة وحمايدة يف االنتهاكات املرتكبة من كال والعاملني يف جمال حقوق اإلنسان 

الطرفني، وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة يف حماكمات عادلة؛ وفرض حظر فوري لألسلحة على مجيع األطراف؛ ونشر مراقبني دوليني 
 معنيني حبقوق اإلنسان.

--------------------------- 
 سؤال مقدم من إليزابيث:

ئيل هي الضحية، أمل تتعرض إسرائيل للقصف على مدى العقد املنصرم؟ فلماذا يتحول العامل اآلن إىل إدانة إسرائيل؟ وعندما كانت إسرا
ا ع إسرائيل عن نفسهافطت إسرائيل قطاع غزة كعرض للسالم، ولكن السالم مل يتحقق. واآلن عندما تدلقد أعَمن تعاطف معها؟ 
 القصة؟ طرفاأن تفعل ذلك؟ فما مها  هلا نقول هلا إنه ال جيوز

 جواب دوانتيال روفريا:
كما نُفذت هجمات من قبل القوات اإلسرائيلية واجلماعات املسلحة لعان يف انتهاكات حقوق اإلنسان،  مثة فعاًل طرفان ضا

إسرائيلي، كما  1100، قتلت اجلماعات الفلسطينية حنو 2002الفلسطينية على مدى السنوات الثماين املاضية. فمنذ سبتمرب/أيلول 
يف هذه الفرتة بتدمري عدة آالف من  ىل ذلك، قامت القوات اإلسرائيليةفلسطيين. وابإلضافة إ 5500قتلت القوات اإلسرائيلية حنو 

ملدنيون القسط األكرب من نتائج تلك املنازل الفلسطينية يف شىت أحناء األراضي الفلسطينية احملتلة. وعلى كال اجلانبني، حتمَّل ا
 املواجهات. وهذا أمر غري مقبول، وينبغي ممارسة الضغط على الطرفني حلملهما على وقف إحلاق األذى ابملدنيني وتعريضهم للخطر.

---------------------------- 
 سؤال مقدم من ماري آن:

إدخال املواد الغذائية والصحية إىل غزة. ولكن، ماذا تفعل إسرائيل  أوافق على أن احلرب ليست حاًل، وأن إسرائيل جيب أال متنع
صاروخ على  6000محاس اليت أطلقت أكثر من  --حبماس. هذه اجلماعة اإلرهابية اليت قالت مرارًا إن هدفها هو تدمري إسرائيل

محاس اليت أحلقت الضرر  --محاس اليت ترفض التفاوض مع إسرائيل أو االعرتاف هبا --جنوب إسرائيل على مدى سنوات 
ابلفلسطينيني. ما هو احلل إذا توقفت إسرائيل ومل تتوقف محاس؟؟؟ فإذا مل تكن جزءًا من احلل فأنت جزء من املشكلة. دعوان نرى 

  مات اإلسرائيلية. ماري آن مَليش:حالً آخر ابإلضافة إىل وقف اهلج
Maikish mamaikish@yahoo.com            
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 ال روفريا:جواب دوانتي
لقد أدانت منظمة العفو الدولية مرارًا وعلى مدى سنوات عدة عمليات إطالق صواريخ عشوائية من قبل محاس واجلماعات املسلحة 
الفلسطينية على مراكز سكانية مدنية يف إسرائيل. كما أدانت املنظمة التفجريات االنتحارية وغريها من اهلجمات على املدنيني من قبل 

 مجيع األطراف. علىحظر األسلحة فرض اعات واعتربهتا جرائم ضد اإلنسانية. إننا ندعو إىل هذه اجلم
------------------------------ 

 :سؤال مقدم من جانيت
ال. كما أن موقعكم يعلن   قد اسُتخدمت يف قتل املدنيني أم إذا كانت املعدات العسكرية األمريكية عمَّ  كيف ميكنين أن أطرح سؤاالً 

وا إن الوفيات  تقولمل --كيف ميكن أن يكون ذلك؟ الفقرة األوىل  --واة بني محاس واجليش اإلسرائيليل ما يبدو أنه حماولة للمساك
 االحتالل! إبهناء محاس: وقف كيفية إليكم ... فحسب احلصار بسبب وليس ،اإلسرائيلي لالعتداءوقعت نتيجة 

 روفريا: دوانتيال بجوا
 األسلحة ومبيعات األمريكية العسكرية املساعدات مجيع يشمل لألسلحة، وفوري شامل حظر فرض إىل دوليةال العفو منظمة تدعو

 شنتها اليت القانونية غري واهلجمات اجلماعي، العقاب من نوعاً  يعترب الذي احلصار، املنظمة أدانت وقد إسرائيل. إىل احلربية واملعدات

 القانون معيار نستخدم حنن وإمنا متساو، اجلانبني يف الضحااي عدد إن نقول ال فإننا محاس، كاتانتها  ندين وعندما اإلسرائيلية. القوات

 األطراف. مجيع سلوك على للحكم الدويل
------------------------------- 

 أندي: من مقدم سؤال
 موقف يف معيناً  مْيالً  وجدت قد كشخص كنت ذاإ عم أتساءل ولكنين الدولية، العفو منظمة مع تعملني أنك أفهم إنين دوانتيال: مرحباً 

 ولكنين منفردة. حالة كل على ترد وإمنا طرف"، إىل "تنحاز ال الدولية العفو منظمة أن أعتقد أن أود زاع.ـالن طريف أحد لصاحل املنظمة

 وإمنا فحسب، الراهن زاعـالن يف ليس ئيل؛إسرا ومعارضي الفلسطينيني عن املدافعني من أصبحت أهنا يل يبدو فإنه تطلبه، ما إىل أنظر عندما

 واحد. طرف إىل منحازة املنظمة أبن قوايً  شعوراً  لدي ولكن ملومة، ليست اإلسرائيلية احلكومة أن أعتقد ال ابلتأكيد إنين اثبت. بشكل

 كباحثة. وإمنا فحسب، كموظفة ال اإلمكان، بقدر ردودك يف صادقة تكوين أن أرجو
  :روفريا دوانتيال جواب
 االسرائيليون – األطراف مجيع تلتزم أن هي ومطالبنا كلياً. أتبناه موقف وهو الدويل، القانون إىل الدولية العفو منظمة عمل يستند

 اإلسرائيلية املنظمات ومطالب قلق لبواعث عدة، جوانب يف مشاهبة، ومطالبها املنظمة قلق بواعث إن .الدويل ابلقانون – والفلسطينيون

 املتحدة. ألممل التابعة وكاالتالو  اإلنسان حلقوق والدولية
----------------------------- 

 أندي: من مقدم سؤال
 يف تكمن املشكلة جذور إن غزة؟ يف واإلنسانية االقتصادية األزمة ختفيف أجل من ديب مثل ابلنفط الغنية والدول السعودية تفعل ماذا

  غزة؟ يف فاعل جمتمع بناء يف ينخرطوا أن ميكن كيف هلم. مستقبل وال عمالً  نجيدو  ال الذين الشباب من كبري عدد وجود
 روفريا: دوانتيال جواب
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 حرية على املفروضة القيود يف األخرية، السنوات يف كبري حد إىل سوءاً  ازدادت واليت هلا حالً  جتد مل اليت األساسية، املشاكل إحدى تتمثل

 الفاعل االقتصاد إن لغزة. اإلقليمية واملياه وياجل اجملال على تسيطر اليت رائيل،إس قبل من غزة قطاع إىل/من والسلع األشخاص انتقال

 األرجح. على يتطور لن غزة اقتصاد فإن احلال هذا على الوضع دام وما غزة. يف متوفر غري وهذا والسلع، األشخاص انتقال حرية يتطلب
-------------------------- 

 ين:إرو  من مقدم سؤال
 األطراف مجيع يشمل أن جيب األسلحة حظر لكن إسرائيل. إىل األسلحة إرسال عن املتحدة الوالايت متتنع أن الدولية العفو منظمة تقرتح

 اإلسالمي. واجلهاد محاس منظميت إل األسلحة إرسال حظر ذلك يف مبا زاع،ـالن يف املتحاربة
 روفريا: دوانتيال جواب

 األطراف. مجيع إىل األسلحة إرسال حظر إىل فعالً  تدعو الدولية العفو منظمة إن
-------------------------- 

 :تريينس من مقدم سؤال
 ابطالق أشهر مخسة مرور بعد أشهر، ستة مدهتا اليت األخرية، ةاهلدن خبرق بدأت اليت هي محاس أن األمريكية اإلعالم وسائل تؤكد

 مسلحني عدة وقتلت غزة دخلت عندما السابق اليوم يف اهلدنة خرقت اليت هي إسرائيل أن صحيحاً  وليس إسرائيل. على القسام صواريخ

 املشدد احلصار لبدء كذريعة إسرائيل استخدمتها اليت الصواريخ، من موجة إبطالق محاس فردَّت األنفاق. أحد من ابلقرب فلسطينيني

 كذلك؟ يسأل وحشية، عواقب إىل أدت وجوية برية حرب لشن بعناية واإلعداد
 روفريا: دوانتيال جواب

 جرائم الرتكاب كذريعة اآلخر الطرف انتهاكات يستخدم أن طرف ألي جيوز ال أنه بيد الطرفني. قبل من للهدنة خروقات وقعت لقد

 اخلطرية. االنتهاكات من وغريها حرب
-------------------------- 

 هيغز: كارول من مقدم سؤال
 إسرائيل قتلت فقد متساو؟؟ حنو على محاس وعنف إسرائيل عنف اعتبار على الدولية( العفو منظمة )وحىت اإلعالم وسائل تصر ملاذا

 كل بعيد وهذا أشخاص. 4 مقتل عن أسفرت صواريخ بضعة محاس أطلقت بينما كثر. أطفال بينهم والصواريخ، ابلقنابل املدنيني مئات

 متساوايً. عنفاً  يكون أن عن البعد
 روفريا: دوانتيال جواب

 وقد متساو. اإلصاابت عدد إن تقول ال فإهنا األطراف، مجيع من الدويل اإلنساين القانون انتهاكات تدين إذ الدولية، العفو منظمة إن

 إسرائيل. وداخل غزة يف وُجرحوا قُتلوا الذين املدنيني أبعداد يتعلق فيما واضحة وحتركاتنا العامة بياانتنا كانت
------------------------- 

 نيلنيان: من مقدم سؤال
 احلرب؟ جرائم على للمساءلة ليفين وتسييب ابراك وإيهود أوملرت إيهود إخضاع ميكن هل

 روفريا: دوانتيال جواب
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 واحداً  معياراً  تطبق يتال األول، الربوتوكول من 86 (2) فاملادة مرؤوسيهم. أفعال على املدنيني واملسؤولني العسكريني القادة مساءلة ميكن

 العريف. اإلنساين القانون عن تعرب املدنيني، واملسؤولني العسكريني القادة على
 يلي: ما على املادة هذه وتنص

 أو علموا، إذا األحوال، حسب التأديبية، أو اجلنائية املسؤولية من رؤساءه الربوتوكول هذا أو االتفاقيات ابنتهاك مرؤوس أي قيام يعفي "ال

 يتخذوا ومل االنتهاك، هذا مثل الرتكاب سبيله يف أنه أو يرتكب، كان أنه إىل خيلصوا أن الظروف تلك يف هلم تتيح معلومات لديهم كانت

 !!"االنتهاك هذا قمع أو ملنع مستطاعة إجراءات من وسعهم يف ما كل
 أو احلكومية املسلحة القوات أبفراد يتعلق فيما سواء لقيادي،ا التسلسل فحص يتم أن املهم من هنة،الرا األحداث حتليل عند فإنه نا،ه ومن

 محاس. يف املستوايت جبميع يتعلق وفيما املدنيني برؤسائهم
-------------------------- 

 نيداي: من مقدم سؤال
 ذلك نقلت  وقد غزة؟ يف (DIME) املكثفة الكامنة املعدنية واملتفجرات األبيض الفسفور أسلحة تستخدم إسرائيل أن على أدلة مثة هل

 الثاين(. يناير/كانون 7) األمس عدد يف بوست" ون"هافنغت صحيفة
 روفريا: دوانتيال جواب

 مل ولكننا املدنيني. السكان على إضافياً  خطراً  يشكل مما غزة، يف اإلسرائيلية القوات قبل من األبيض الفسفور استخدام على أدلة مثة
 .(DIME) أسلحة استخدام أتكيد من بعد نتمكن

-------------------------- 
 جزيال: من مقدم سؤال

 يف أم وإسرائيل فلسطني بني ـزاعالن حل يف إسرائيل إىل املتحدة الوالايت تقدمه الذي والعسكري( )املايل الالحمدود الدعم يساعد هل
 ه؟تلعرق

 روفريا: دوانتيال جواب
 السابقة. األسئلة جوبةأ نظرا

--------------------- 
 روث: من مقدم سؤال

 السنوات مدى على غزة من اإلسرائيليني للمواطنني املستمر القصف بشأن القلق إاثرة يف الدولية العفو منظمة فشلت ملاذا أعرف أن أود

 على ابلالئمة اإلحناء تواصل ولكنها موجزة، بصورة إال اإلنسان حلقوق اجلسيمة االنتهاكات هذه على تعلق ال املنظمة إن املاضية. الثماين

 اليومية؟ اإلرهابية اهلجمات هذه ضد مواطنيها حلماية إسرائيل تفعله أن ينبغي الذي فما وحدها. إسرائيل على احلالية املأساة
 روفريا: دوانتيال جواب

 حقوق انتهاكات تدين سنوات منذ نظمةامل انفكت ما إذ وحدها. إسرائيل على اللوم وضع عن تكون ما أبعد الدولية العفو منظمة إن

 االنتهاكات. تلك ضد وتناضل الصاروخية، واهلجمات االنتحارية عملياتال فيها مبا الفلسطينية، املسلحة اجلماعات ترتكبها اليت اإلنسان
---------------------------- 
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 راشيل: من مقدم سؤال
 أطلقت محاس أبن سرائيلإ ادعاء يف ستحققون وهل واحدة؟ عائلة من شخصاً  60 حنو مقتل يف للتحقيق الزيتون حي إىل ستذهبون هل

 مدنياً؟ 40 حنو قُتل حيث املتحدة، لألمم اتبعة مدرسة من ابلقرب زمورت قذائف
 دوانتيال: جواب

 ذكرت. اليت احلاالت افيه مبا احلاالت، من ممكن عدد أكرب يف حتقيقات سنجري فإننا غزة، بدخول اإلسرائيلية السلطات لنا مسحت إذا
------------------------ 

 إميلي: من مقدم سؤال
 كان وإذا ذلك؟ يتوقع أن إبمكانه كان الدويل اجملتمع أن تعتقدون هل واإلسرائيليني، الفلسطينيني بني احلاد والعداء زاعـالن اتريخ إىل ابلنظر

 زاع؟ـالن اندالع ملنع بكرم وقت يف املتحدة األمم قوات تُرسل مل فلماذا بنعم، اجلواب
 دوانتيال: جواب

 يتم ومل العادة. يف املعنية األطراف وموافقة األمن جملس من قراراً  يقتضي تحدةامل لألمم اتبعة (المالس تعزيز )أو السالم حلفظ بعثة إرسال إن

 اإلجراء. هذا بشأن إسرائيل من أو األمن جملس يف األعضاء الدول بني اتفاق إىل التوصل
--------------------------------- 

 سها: من مقدم سؤال
 واملوارد اإلنسانية املساعدات إبدخال السماح وعدم اجلماعي، كالعقاب – إسرائيل تستخدمها اليت األساليب إن القول نكمي هل

 وإابدة حرب جرائم وابلتحديد ،الدويل للقانون انتهاكاً  تشكل -منها اخلروج أو غزة بدخول إلعالما لوسائل السماح وعدم األساسية،

  حمتملة؟ مجاعية
 املتحدة الوالايت انتهكت هل وأخرياً، الدويل؟ القانون مبوجب مجاعية إابدة أبنه زاعـالن هذا نصف جتعلنا اليت ابلضبط العناصر هي ما

 معنا. لوجودك شكراً  اإلنسان؟ حلقوق انتهاكات ارتكاب يف ُتستخدم معدات ببيعها الدويل القانون إىل ابإلضافة األمريكي القانون
 دوانتيال: جواب

 جرائم يشكل وبعضها اإلنسان، وحقوق الدويل اإلنساين للقانون انتهاكات ترتكب الفلسطينية املسلحة واجلماعات اإلسرائيلية القوات إن

 الفلسطينية، املسلحة اجلماعات قبل من متييز بال الصواريخ مئات إطالق االنتهاكات هذه وتشمل اإلنسانية. ضد جرائم أو حرب

 اإلنسانية املساعدات دخول ومنع ، متييز بال املتناسبة غري اهلجمات أو املدنية، األهداف أو املدنيني تستهدف اليت اإلسرائيلية واهلجمات

 الطبية. واملواد
 عدم ضمان عن مسؤوليتهم حيرتمون ال يةالعسكر  املساعدات أو املعدات من وغريها ابألسلحة زاعـالن أطراف يزودن الذين أولئك إن

 إلرسال شامل حظر ضفر  إىل تدعو الدولية العفو منظمة فإن هنا، ومن اإلنسان. حقوق انتهاك يف العسكرية األسلحة/املعدات استخدام

 هبا. ةاملرتبط واخلدمات وجياوالتكنول كوانتوامل التقليدية العسكرية املعدات مجيع احلظر ويشمل غزة، يف زاعـالن أطراف مجيع إىل األسلحة

 العفو ومنظمة كلياً". أو جزئياً  دينية، أو عرقية أو إثنية أو قومية مجاعة على القضاء إىل هتدف أن ينبغي مجاعية، إابدة اجلرمية تعترب وكي

 بني من تعترب اإلنسانية ضد واجلرائم باحلر  جرائم أن بيد اجلماعية. اإلابدة من نوعاً  غزة نزاع يف ارتكبت اليت االنتهاكات تعترب ال الدولية

  الدويل. القانون مبوجب فداحة األشد اجلرائم
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------------------------ 
 ميشيل: من مقدم سؤال

 محاس؟ قادة إىل التحدث فرصة لك ستُتاح هل غزة، قطاع دخول من متكنت إذا دوانتيال،
 روفريا: دوانتيال جواب

 األطراف مجيع مع تلتقي أن الدولية العفو منظمة سياسة من إن غزة. قطاع بدخول لنا مُسح ما إذا به القيام اميكنن ما املرحلة هذه يف أعلم ال

 األساسي القلق ابعث سيكون احلالة، هذه ويف األطراف. تلك ترتكبها اليت اإلنسان حقوق انتهاكات بشأن قلقنا بواعث إاثرة أجل من

 من ُتطلق اليت الصاروخية ابهلجمات التحديد وجه على متعلقاً  الفلسطينية املسلحة اجلماعات من وغريها محاس قادة مع إاثرته نود الذي

 ضدها. وتناضل الدولية العفو منظمة تدينها واليت – إسرائيل جنوب يف والقرى البلدات على غزة
------------------------- 

 سايل: من مقدم سؤال
 هناك يعيشون الذين أولئك يكابدها اليت املعاانة أن نتخيَّل أن الصعب من غزة، من املتحدة لألمم التابعون اإلغاثة عمال خرج وقد واآلن،

 العمل؟ هبذا القيام على وقادرة مستعدة مجاعات ضر األ على يوجد هل سيحصل. ذلك أن نعرف مجيعاً  ولكننا سوءاً، تزداد أن ميكن
 روفريا: دوانتيال جواب

 توصيل أجل من جبارة جهود بذل يواصلون فإهنم ذلك، من العكس على بل غزة، من املتحدة لألمم عونالتاب اإلغاثة عمال خيرج مل

 على اإلسرائيلية السلطات تفرضها اليت الصارمة والقيود زاعـالن عن النامجة التشغيلية املصاعب من الرغم على إليها احملتاجني إىل املساعدات

 البضائع. مرور
------------------------ 

 :تآر  من مقدم سؤال
 إسرائيل لكن عمداً، املدنيني تستهدف فحماس املشكلة؟ تفاقم إل يؤدي للغاية" متكافئ غري "رد أبنه إسرائيل رد وصف أن تعتقدون أال

 مع املتتع أن بلدك حكومة من تريدين وكيف ؟متكافئ غري محاس رد أليس املدنيني. بني إصاابت وقوع لتفادي األقل على جهوداً  تبذل

 مستعدين غري ينتخبوهنم( الذين املسؤولني )أو العرب ولكن العرب، مع بسالم للعيش مستعدون اليهود إن ؟لتدمريكم مستعدة منظمة

 تفعل؟ أن حكومتكم من تريدين ماذا اليهود. مع بسالم للعيش
 روفريا: دوانتيال جواب
 على الفلسطينية املسلحة اجلماعات من وغريها محاس جانب من ييزمت بال الصواريخ إطالق عمليات تعترب الدويل، القانون مبوجب

 القانون إن املدنية. األهداف أو املدنيني تستهدف ألهنا أو متييز، وبال ةكافئمت غري ألهنا قانونية غري أفعاالً  اإلسرائيلية رىوالق البلدات

 تربيره. ميكن ال أحكامه انتهاك وإن الطرفني، كال على ينطبق الدويل
------------------------ 

 أنيتا: من مقدم سؤال
 بشكل للخطر املدنيني تعر ِّض إرهابية مجاعة على "فئاك"املت الرد هو ما ".كافئمت "غري أبنه إسرائيل رد األشخاص من العديد يصف

 آخرين؟ مدنيني على صواريخ وإطالق بينهم ابالختباء متعمد
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 روفريا: دوانتيال جواب
 أو قتل إىل تؤدي متييز بال و/أو جاءهو  هجمات على أو املدنية، ألهدافا أو املدنيني استهداف على ينطوي ال الذي وه كافئاملت الرد

 الدويل القانون إن .غزة على املضروب احلصار قبيل من ،املدنيني للسكان مجاعياً  عقاابً  تشكل أخرى تدابري أو حمالة، ال املدنيني إيذاء

 اإلنساين للقانون خطرية انتهاكات الرتكاب مربر أي مثة ليس ولكن املتحاربة. لألطراف املشروعة العسكرية اجباتالو  االعتبار بعني أيخذ

 الدويل.
-------------------------- 

 سو: من مقدم سؤال
 على اهلجوم يف خدمةاملست القذائف ومنها كبرية، عسكرية ومعدات مالية مبساعدات اترخيياً، إسرائيل، املتحدة الوالايت زودت لقد

 حد إىل والفقر البؤس من يعانون الذين للناس األخرية تقدمها اليت االجتماعية اخلدمات بسبب محاس الفلسطينيون ويدعم الفلسطينيني.

 البىن إنشاءو  املدارس بناء ذلك يف مبا للفلسطينيني، املساعدات هذه مثل تقدمي يف ومرئي فعال بشكل املتحدة الوالايت شاركت فإذا كبري.

 إىل النظر إىل الفلسطينيني جتاه احلقيقية الطيبة النوااي إظهار يؤدي أن ميكن وهل زاع؟ـالن حل على ذلك يساعد أن ميكن هل إخل، التحتية،

 بني محاس شعبية من يقلل أن اإلجراء هلذا ميكن هل له؟ حقيقياً  هدفاً  الفلسطينيني رفاه يشكل نزيه كوسيط املتحدة الوالايت

 الفلسطينيني؟
 روفريا: دوانتيال جواب

 لسكانا إىل مهمة مساعدات تقدم أهنا كما املنطقة، يف أخرى دولة أية من أكثر عسكرية مبساعدات إسرائيل تزو ِّد األمريكية اإلدارة إن

 نظريُ  وكي أمهيتها. على تاملساعدا قضية يتجاوز األمريكي الدور إن حلماس. الفلسطينيني دعم أسباب ختمني ميكنين وال الفلسطينيني.

 اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل القانون احرتام على يقوم زاعـللن حالً  جتد أن األمريكية اإلدارة على يتعني نزيه، كوسيط إليها

 األطراف. مجيع قبل من الدويل
-------------------------- 

 ستيفانو: من مقدم سؤال
 توفري ميكن وكيف زاع؟ـالن هذا يف املتحاربة األطراف مسؤوليات هي وما املدنيني؟ على النار إطالق من محاس نعمل به القيام ميكن الذي ما

 لالجئني؟ احلماية
 روفريا: دوانتيال جواب

 ضد قانونية تدابري تتخذ أن إسرائيل حق فمن الفلسطينيني. أو اإلسرائيليني سواء املدنيني، مجيع محاية على قلقني نكون أن جيب ابلتأكيد

 مئات قتل عن أسفرت اليت اهلجمات من وغريها متييز وبال اهلمجي القصف عمليات ولكن املدنيني، سكاهنا على صواريخ يطلقون الذين

 ا.عنه مسؤولني ليسوا هجمات على الفلسطينيني املدنيني السكان معاقبة جيوز وال الرد. هو يكون أن ميكن ال العزَّل الفلسطينيني املدنيني

 يتعني أنه كما ابملدنيني. الضرر تلحق اليت للهجمات حد وضع على حلملهما الطرفني كال على ضغوط ممارسة الدويل اجملتمع على ويتعني

 الطرفان. يرتكبها اليت لالنتهاكات للتصدي وصارم مسؤول بشكل نفوذها تستخدم أن ذاك أو الطرف هذا لدى نفوذ هلا اليت البلدان على
 للخطر. املدنيني تعرض واليت متييز بال و/أو املتناسبة غري واهلجمات املدنية واألهداف املدنيني ضد اهلجمات حيظر الدويل القانون إن

 فقد الدويل. القانون ينتهكان الطرفني كال إن الكافيني. والدواء الغذاء توفري ضمان واجب احتالل، دولة بصفتها إسرائيل، عاتق وعلى
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 القوات انفكت وما اإلغاثة. وقوافل الطبية الطواقم وهامجت للفلسطينيني، الطارئة اإلنسانية املساعدات مرور منع يف إسرائيل استمرت

 املسلحة واجلماعات محاس أطلقت كما العزَّل. املدنيني مئات قتل عن أسفرت متييز، وبال متناسبة غري هجمات تشن اإلسرائيلية

 للفارين احلماية توفري وينبغي مدنيني. ثالثة قتل عن أسفرت إسرائيل جنوب بلدات على متييز الب الصواريخ من مئات األخرى الفلسطينية

 من فروا الذين أولئك وحىت فيها. األمان جيدوا أن يستطيعون وال غزة، مغادرة من احلاضر الوقت يف ممنوعون الفلسطينني أن بيد زاع،ـالن من

 واحدة هجمة يف فلسطينياً  40 من أكثر قُتل وقد اإلسرائيلية. القوات قبل من للهجوم عرضوات املتحدة األمم مدارس إىل وجلأوا القتال

 مسلحني أن البداية يف إسرائيليون مسؤولون وادعى الثاين. يناير/كانون 6 يف املتحدة األمم مدارس إحدى على اإلسرائيلية للقوات

 الصحة. من له أساس ال االدعاء ذلك أبن ناآل اعرتفوا ولكنهم املدرسة، من النار أطلقوا فلسطينيني
------------------------- 

 رميوند: من مقدم سؤال
 الفلسطينيون؟ اإلرهابيون استخدمها اليت للصواريخ املصدر الدولة هي ما

 دوانتيال: جواب
 .ةسابق أسئلة يف عنه ُأجيب

------------------------ 
 بل: من مقدم سؤال
 التمويل حجم تعرفني هل املذحبة. على الرد على منطقيت ميثل الذي الكونغرس عضو أو نوابال جملس رئيس لمح عليَّ  الصعب من كان

 عسكرايً؟ لدعمها إسرائيل إىل املتحدة الوالايت تقدمه الذين
 روفريا: دوانتيال جواب

 ضمان مسؤولية املتحدة الوالايت حكومة عاتق على وتقع املنطقة. يف األمريكية العسكرية للمساعدات متلقية دولة أكرب إسرائيل تعترب

 اإلنسان. حقوق انتهاكات الرتكاب وأمواهلا العسكرية مساعداهتا استخدام عدم
--------------------- 

 هيثر: من مقدم سؤال
 ولكنين غزة. لغوث به قيامال ميكن ما حول املزيد أعرف أن وأود اإلسرائيلية، اهلجمات ختلقها اليت اإلنسانية األزمة هذه من ُصدمتُ  لقد

 العملية؟ وقف على حيملها أن ميكن الذي وما اهلجوم. هذا من حتقيقه إسرائيل تتوقع الذي ما أيضاً  أعرف أن أود
 روفريا: دوانتيال جواب

 مآسيه. من كرباأل العبء يتحملون ولكنهم زاع،ـالن يف هلم دخل ال الذين املدنيني قتل عمليات وقف شيء كل وقبل أوالً  الضروري من

 لظاهرة حد وضع أن كما املدنيني. ضد واهلجمات القتل عمليات وقف على حلملهما الطرفني كال على الضغط ممارسة يتطلب وهذا

 مرتكبيها تقدمي أي – سنوات مدى على األطراف مجيع قبل من املرتكبة اإلنسان حلقوق اخلطرية االنتهاكات على العقاب من اإلفالت

 من حالياً  غزة يف املدنيني السكان حرمان إن املستقبل. يف االنتهاكات وقوع منع يف أساسياً  عنصراً  يعترب – عادلة حماكمات يف العدالة إىل

 اإلنسانية املساعدات مرور على إسرائيل تفرضها اليت القيود عن انجم هو ما بقدر املوارد، انعدام عن انمجاً  ليس األساسية الضرورات

 أن كما أخرى. مناطق يف ومستحيالً  املناطق بعض يف صعباً  املواد توزيع جيعل الذي غزة، داخل الدائر القتال وعن غزة إىل املؤن من وغريها
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 حاجة هناك وستكون هائل، نطاق على جاء اإلسرائيلية فالقص عمليات بفعل بغزة حلَّ  الذي التحتية والبنية واملمتلكات املنازل تدمري

 الدويل. اجملتمع قبل من توفريها وينبغي غزة، يف متوفرة غري املوارد هذه ولكن القتال. يتوقف عندما البناء ةإلعاد كبرية موارد إىل
---------------------- 

 سباستيان: من مقدم سؤال
 وإنشاء نفسها حلتسلي الفرصة محاس انتهزت غزة، من إسرائيل انسحاب فبعد متناسب؟ غري إسرائيل رد الدولية العفو منظمة تعترب ملاذا

 الرد هو فما ترد. أن قبل طويالً  إسرائيل انتظرت وقد اهلدنة(. أثناء )حىت اإلسرائيلية املدن على قسام صاروخ آالف ثالثة إلطالق قاعدة

 ملواطنيها؟ األمن توفر أن إلسرائيل ميكن وكيف اإلرهاب؟ على الكايف
 روفريا: دوانتيال جواب
 جبروح وإصابتهم املدنيني أرواح يف خسائر يسبب أن املتوقع من كان إذا متناسب غري اهلجوم يعترب ،الدويل اإلنساين القانون مبوجب

 القوات سنت وقد املتوقعة. واملباشرة امللموسة العسكرية الفوائد مع ابملقارنة مفرطاً  يعترب وأن ذُكر، مما مزجياً  أو مدنية أهداف وتدمري

 أو محاس يف عضو قتل إىل هتدف كانت إهنا قيل اليت اهلجمات فبعض التعريف. هذا عليها ينطبق اليت اهلجمات من العديد اإلسرائيلية

 ابملدنيني أقل ضرراً  تلحق بطريقة يُنفذ أن ميكن كان تاهلجما هذه وبعض العزل؛ املدنيني من العديد وجرح قتل إىل أدت ذخرية، تدمري

 الطبية واملرافق الطواقم ضد هجمات وُشنت متعمدة. بصورة مدنية أهدافاً  أو مدنيني أخرى هجمات استهدفت كما املدنية. واألهداف

 واإلغاثية.
 وميكن املدنيني. من أكرب عدد وجرح طفاًل، 150 من أكثر بينهم املارة، من املدنيني مئات قتل عن اإلسرائيلية اهلجمات أسفرت اآلن وحىت

 أولئك تعاقب أال جيب ولكنها إلسرائيليني،ل املوجهة اهلجمات عن املسؤولني سطينينيالفل ضد قانونية تدابري اختاذ اإلسرائيلية للقوات

 املتحدة لألمم اتبعة مدرسة وقصف العزل املدنيني مئات قتل يتطلب ال اإلسرائيليني املدنيني أمن ضمان إن زاع.ـالن يف يشاركون ال الذين

 أن إسرائيل ألمن ضرورايً  وليس اإلغاثة. وقوافل لوعما اجلرحى إخالء على تعمل يتال االسعاف وسيارات الطبية والطواقم ابملدنيني، مليئة

 الالزمة الغيار وقطع الصم لألطفال الالزمة واخليوط السمع وبطارايت األطفال ومالبس وأحذية الرض ع وفوط أطعمة إدخال متنع

 غزة. إىل اجملاري تكرير ومصنع الشرب مياه وآابر املستشفيات لتجهيزات
----------------------- 

 زاودي: من مقدم سؤال
 بدأ قد ومنها غزة إىل السلع انتقال حلرية الشامل اإلسرائيلي احلظر أبن لديَّ  املوجودة الشكوك يل تؤكدي أن أرجو روفريا، سيدة مرحباً 

 الذين الغزيني عدد حول إحصاءات هناك وهل .2008 يونيو/حزيران يف بدأ الذي النار إطالق وقف اتفاق من األخرية األشهر خالل

 اإلسرائيلي؟ القصف بعد يومياً  حتفهم يلقون الذين األشخاص عدد مقابل احلصار حتت ميوتون كانوا
 روفريا: دوانتيال جواب

 يف بريك بشكل حدة القيود وازدادت سنوات، عدة قبل ومنها غزة إىل والبضائع األشخاص انتقال على قيوداً  اإلسرائيلي اجليش فرض لقد
 اجلانب على عسكرية قاعدة من شاليط دعاجيل اإلسرائيلي اجلندي أسر منها معينة، حوادث وقوع بعد سيما وال األخرية، السنوات

 وقف اتفاق يؤد ومل .2007 يونيو/حزيران يف غزة يف السلطة على محاس واستيالء ؛2006 يونيو/حزيران يف غزة مع احلدود من اإلسرائيلي

 القيود ألن غزة قطاع سكان حياة يف يُذكر حتسن إىل ،2008 يونيو/حزيران 19 يف النفاذ حيز دخل الذي أشهر ستة ملدة النار إطالق



 11 

 إىل وملحة ماسة حباجة كانوا ممن املرضى من العديد وقضى حاهلا. على ظلت غزة إىل البضائع إدخال وعلى التنقل حرية على الصارمة

 مقاعدهم الطلبة آالف دوفق غزة، من خبروجهم السماح اإلسرائيلي اجليش رفض بعد حنبهم غزة مستشفيات يف املتوفرة غري الطبية املعاجلة

 على واوُأجرب  األساسية الضرورات نقص من نيقاسو  غزة سكان وظل غزة، مغادرة من متكنهم عدم بسبب اخلارج جامعات يف الدراسية

 اجلوي القصف لعمليات نتيجة يُقتلون الذين الفلسطينيني لعدد ابلنسبة أما األنفاق. عرب مصر من غزة إىل املهربة البضائع على االعتماد

 من أكثر شخص، 800 على يربو ما قتل ،2008 األول ديسمرب/كانون 27 ومنذ يوم. بعد يوماً  تزداد فإهنا اهلجمات، من وغريها واملدفعية

 عزل. مدنيون ثلثهم
------------------------ 

 لورين: من مقدم سؤال
 واملنظمات احلكومات ستعمل وكيف النار؟ إطالق وقف إىل إسرائيل تدعو كي فوراً  الصاروخية اهلجمات بوقف محاس إقناع ميكن كيف

 املالية املساعدات ُتستخدم وأن الفلسطينيني، على املدنيني وقتل للموت محاس تعظيم يؤثر أال ضمان أجل من والدولية أوسطية الشرق

 االنتحاريني؟ عائالت ومكافأة األسلحة ختزين على اإلنفاق من بدالً  الفلسطيين، الشعب ملنفعة واإلنسانية
 روفريا: دوانتيال جواب

 اجلناح فيها مبا غزة، يف الفلسطينية املسلحة اجلماعات مجيع قبل من إسرائيل جنوب يف والقرى البلدات ضد الصاروخية اهلجمات ُتشن

 انتهاكات والفلسطيين اإلسرائيلي اجلانبيني من كل ويربر األقصى(. شهداء )كتائب عباس حممود الرئيس حزب وهي فتح، حلركة املسلح

 لدورة حد وضع ميكن وكي اآلخر. الطرف يقرتفها اليت االنتهاكات على رداً  أتيت هجماته إن ابلقول يرتكبها اليت واجلرائم اإلنسان حقوق

 طرف انتهاكات إدانة على تنطوي اليت املعايري ازدواجية مقاربة إن الطرفني. على الضغط ممارسة ينبغي املضادة، واهلجمات اهلجمات

 يتخذون ال الذين الدوليني الالعبني وإن فعالة. تكون أن ميكن وال منحازة ابعتبارها تنفيذها ميكن اآلخر الطرف انتهاكات عن والتغاضي

 من وغريها محاس لدى نفوذ هلا اليت اجلهات إقناع فرص تقوض إمنا إسرائل بهاترتك اليت اإلنسان حقوق انتهاكات ضد مبدأايً  موقفاً 

 اهلجمات. وقف أجل من عليها ابلضغط الفلسطينية املسلحة اجلماعات
----------------------- 

 غيل: من مقدم سؤال
 نأل أم املتحدة، الوالايت شأن شأهنا مسؤولة ألهنا أم متورطة، أهنا تعتقدون ال ألنكم هذا فهل النار، إطالق وقف إيران من تطلبون ال أنتم

 ؟به اآلخرون يعتقد أو تعتقدون امل أتبه ال قد اإليرانية احلكومة
 روفريا: دوانتيال جواب
 واخلدمات ياوالتكنولوج واملكوانت واملعدات التقليدية األسلحة مجيع يشمل لألسلحة، شامل حظر فرض إىل الدولية العفو منظمة تدعو

 ةأبي ويتعلق الفلسطينية املسلحة اجلماعات من وغريها محاس احلظر هذا ويشمل غزة. يف زاعـالن أطراف مجيع على ،هبا املرتبطة كريةالعس
 طرف بتزويد ما بطريقة ضالعة إيران كانت فإذا ولذا مرورها. و/أو بنقلها يسمح و/أو يسه ِّل أو املواد هذه مبثل زاعـالن أطراف زو ِّدت جهة

 نفسه. ابلقدر إيران يشمل احلظر هذا فإن األموال، أو املواد ذهه مبثل
 طريق عن غزة إىل صلي الفلسطينية املسلحة اجلماعات من وغريها محاس إىل املواد هبذه اإلمدادات معظم ومادام ذلك، إىل وابإلضافة

 غزة. إىل وادامل هذه مثل مرور ومنع لوقف ملموسة تدابري تتخذ أن جيب املصرية السلطات فإن مصر،
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------------------------ 
 احلوار: مدير تعليق
 ضخامة بسبب األسئلة مجيع عن اإلجابة من نتمكن مل أننا ويؤسفنا امللحة. القضية هذه بشأن املفيدة احملادثة هذه على دوانتيال لك شكراً 

 اآلن. احملادثة انتهت وقد عددها.
 

 www.amnestyusa.org/ricegaza :املوقع على غزة أجل من حترك
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