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لديهم ألغراض تقييم التأثير. أما نسخها في أي ظروف أخرى، 
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أو التكييف، فإنه يتطلب إذناً خطياً مسبقاً من الناشر، وقد 
ُيطلب دفع رسوم مقابل ذلك.

صورة الغالف األمامي: جانب من الدمار في مدينة غزة، شارع 
اليرموك، يناير/كانون الثاني 2009. 

صورة الغالف الخلفي: فلسطينيون يهرعون لالختباء في 
مدرسة لالجـئين تابعة لألمم المتحدة في بيت الهيا شمالي 
قطاع غزة، في يناير/كانون الثاني 2009، أثناء غارة إسرائيلية 

استعملت فيها قذائف الفسفور األبيض.
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  مقدمـة

. نحن ننشد السالم. حتى اآلن ال نفهم السبب"
ونريد فتح تحقيق؛ نريد أن نعرف لماذا أصبحُت أنا 

  "لماذا قتلوا والدينا وعائلتنا؟. وشقيقاتي يتيمات
  ).2.1.1أنظر الفصل (فتحية موىس، التي ُقتل والداها وأخوتها يف غارة جوية إرسائيلية، بينما كانوا يجلسون يف باحة املنـزل 

، ومن دون سابق إنذار، بدأت 2008كانون األول /ديسمرب 27يف الساعة الحادية عرشة والنصف من صبيحة يوم 

". الرصاص املسكوب"القوات اإلرسائيلية حملة قصف مدمرة عىل قطاع غزة أطلقت عليها اسماً رمزياً هو عملية 

من قبل الجماعات املسلحة التي تنتمي إىل  وكان هدفها املعلن هو وضع حد للهجمات الصاروخية ضد إرسائيل

، عندما أعلنت كل من 2009كانون الثاني /يناير 18وبحلول . وغريها من الفصائل الفلسطينية" حماس"حركة 

طفل  300فلسطيني قد ُقتلوا، بينهم نحو  1,400إرسائيل وحماس وقف إطالق النار من جانب واحد، كان قرابة 

ل، وتمت تسوية مناطق واسعة من قطاع غزة باألرض، مما أسفر عن ترشيد آالف ومئات املدنيني اآلخرين ا لعزَّ

  .األشخاص من منازلهم وخراب االقتصاد املزري أصالً 

وكان قسم كبري من الدمار فاحشاً، ونجم عن الهجمات املبارشة عىل األهداف املدنية والهجمات العشوائية التي لم 

وقد شكلت مثل تلك الهجمات انتهاكاً لألحكام األساسية . رشوعة واألهداف املدنيةتميِّز بني األهداف العسكرية امل

، وحظر )مبدأ التمييز(للقانون اإلنساني الدويل، وبالذات ملبدأ حظر الهجمات املبارشة عىل املدنيني واألهداف املدنية 

  .الهجمات العشوائية وغري املتناسبة، وحظر العقوبات الجماعية

وهي قنابل وصواريخ  -ات املدنيني يف الهجمات التي استُخدمت فيها األسلحة التي تتسم بالدقة العاليةوقد ُقتل مئ

وأُطلقت النار عىل النساء واألطفال من مسافة قريبة من دون أن يشكلوا أدنى . تُطلق من الجو وقذائف الدبابات

-Fمن الطائرات اإلرسائيلية املقاتلة من طراز  واستهدفت عمليات القصف الجوي. تهديد لحياة الجنود اإلرسائيليني

منازل املدنيني ودمرتها من دون تحذير، مما أدى إىل قتل وجرح عرشات من ساكنيها بينما كانوا نياماً يف  16

كما ُقتل يف وضح النهار أطفال كانوا يلعبون عىل أسطح منازلهم أو يف الشوارع، ومدنيون آخرون . معظم األحيان

قهم إىل عملهم اليومي، باإلضافة إىل أفراد الطواقم الطبية الذين كانوا يعالجون الجرحى، وذلك وهم يف طري

وغريها من الصواريخ البالغة الدقة التي أطلقتها الطائرات املروحية والطائرات بدون طيارين " هيلفاير"بصواريخ 

  .والقذائف الدقيقة التي تُطلق من الدبابات) الطنانة(

ملاذا أسفرت مثل هذه األسلحة البالغة الدقة، والتي يستطيع : ك أسئلة مقلقة لم تجد لها أجوبة، ومنهاوال تزال هنا

لوها مشاهدة أصغر تفاصيل أهدافهم، والتي يمكن أن تصيب بدقة حتى املركبات املتحركة، عن قتل هذا  1مشغِّ

  العدد الكبري من األطفال وغريهم من املدنيني؟
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املدنيني بأسلحة أقل دقة، من قبيل قذائف املدفعية والهاون وقذائف املدفعية التي تحتوي  كما ُقتل وُجرح عرشات

عىل السهام الخارقة، التي يمكن تصويبها بدقة، ولكنها تنثر آالف السهام املعدنية املميتة برسعة كبرية وعىل رقعة 

  .واسعة

بشكل متكرر عىل املناطق السكنية املكتظة، مما وأُطلق الفسفور األبيض، وهو مادة شديدة اإلحراق، بال تمييز و 

وغالباً ما كان يُطلق من قذائف املدفعية التي تنفجر يف الجو، . أسفر عن قتل وجرح مدنيني وتدمري ممتلكات مدنية

وكل قذيفة تطلق أكثر من مئة إسفني مدبب مشبع . مما أدى إىل تفاقم العواقب املدمرة أصالً لتلك الهجمات

ألبيض الحارق الذي ينهمر عىل املنازل والشوارع ويشتعل عند احتكاكه باألكسجني، فيرضم النار بالفسفور ا

وبعد تفريغ حمولتها الحارقة، غالباً ما كانت قذائف املدفعية تصطدم باملباني وتتسبب بمزيد . بالبرش واملمتلكات

ستخدام الفسفور األبيض أثناء النـزاع إىل وأدى نفي املسؤولني اإلرسائيليني املتكرر ال . من الوفيات واإلصابات

وربما كان باإلمكان إنقاذ حياة بعض الذين . تأخري أو منع العالج املالئم لألشخاص الذين أُصيبوا بحروق فظيعة

  .لقوا حتفهم بسببه

 2.وينبغي عدم استخدام املدفعية بوجه عام وقذائف الفسفور األبيض بشكل خاص يف املناطق املأهولة بالسكان

ومع ذلك فإن القوات اإلرسائيلية أطلقتها مراراً وتكراراً عىل املناطق السكنية املكتظة يف غزة، مع علمها بأن مثل 

لقد كانت مثل تلك الهجمات بال . تلك األسلحة غري الدقيقة يمكن أن تؤدي إىل قتل املدنيني وإصابتهم بجروح

  .جب القانون الدويلتمييز، وبهذه الصفة، فإنها تعترب غري مرشوعة بمو 

تها وكثافتها، حتى يف سياق الحمالت العسكرية اإلرسائيلية املميتة عىل نحو  وكانت الهجمات غري مسبوقة يف حدَّ

فقد ُقتل من الفلسطينيني وُدمر من املمتلكات خالل الحملة العسكرية التي  3.متزايد يف غزة يف السنوات السابقة

  . مر يف أي هجوم إرسائييل مىضيوماً أكثر مما ُقتل ودُ  22دامت 

وال يمكن تصور أن القوات اإلرسائيلية لم تكن عىل علم بوجود مدنيني يف املواقع التي هاجمتها مراراً، بما يف ذلك 

باستخدام الفسفور األبيض وغريه من األسلحة غري الدقيقة، إذا أخذنا بعني االعتبار أن تلك املناطق كانت تحت 

  ).الطنانة(للطائرات اإلرسائيلية املراقبة اللصيقة 

بقتل وجرح أعداد " الرصاص املسكوب"وعىل الرغم من أن املسؤولني اإلرسائيليني علموا منذ األيام األوىل لعملية 

يوماً، مما أسفر عن  22كبرية من املدنيني، فقد استمرت يف استخدام نفس التكتيكات طوال فرتة الهجوم الذي دام 

إن نمط الهجمات وما نجم عنها من وقوع خسائر كبرية يف صفوف . يف صفوف املدنينيوقوع خسائر كبرية 

املدنيني بني قتيل وجريح، أظهر رعونًة يف السلوك وازدراء بأرواح املدنيني واستهتاراً باملمتلكات وفشالً مستمراً يف 

  .التمييز بني األهداف العسكرية وبني املدنيني واألهداف املدنية

يت أحياء بأكملها باألرض، وُقتلت . آالف املنازل املدنية والرشكات واملباني العامةوتم تدمري  ويف بعض املناطق ُسوِّ

وكان قسم كبري من هذا التدمري فاحشاً ومتعمداً، وتم بطريقة ويف ظروف تشري إىل أنه لم يكن مربراً عىل . املوايش

لهجمات هوجاء وبال تمييز، ويبدو أنه ُسمح بها أو حتى  بل إنه غالباً ما جاء نتيجةً . أساس الرضورات العسكرية

رُصح بها بشكل مبارش عرب التسلسل القيادي، بل إنه بدا يف بعض األوقات مقصوداً إلنزال عقوبات جماعية 

  .بالسكان املحليني انتقاماً من الجماعات املسلحة

ية إىل منع حصول الجرحى والعالقني يف ، كثرياً ما عمدت القوات اإلرسائيل"الرصاص املسكوب"وخالل حملة 
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إذ منعت سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية من . مناطق إطالق النار عىل الرعاية الطبية واملساعدات اإلنسانية

واستهدفت، يف حاالت عديدة، سيارات اإلسعاف وطواقم اإلنقاذ وغريهم . الوصول إىل الجرحى ونقلهم إىل املستشفى

ونتيجًة لذلك تويف بعض األشخاص ممن كان يمكن إنقاذ حياتهم، بينما ظل . إخالء الجرحى ممن كانوا يحاولون

وكان األطفال والنساء واملسنون من بني األشخاص . آخرون يقاسون آالماً مربحة وازدادت جراحهم سوءاً بال مربر

املناطق التي استولت عليها القوات و إمكانية املرور عرب /الذين علقوا وُمنعوا من الحصول عىل الرعاية الطبية أو

  .كما تم تدمري أو تخريب املركبات واملرافق الطبية واإلنسانية نتيجًة للهجمات املستهدفة والعشوائية. اإلرسائيلية

، األمر الذي عرَّض حياتهم "كدروع برشية"ويف حاالت عدة، استخدم الجنود اإلرسائيليون املدنيني، وبينهم أطفال، 

وأُرغم . أرغموهم عىل البقاء بالقرب من املنازل التي استولوا عليها واستخدموها كمواقع عسكرية للخطر، حيث

كما اتخذ . بعضهم عىل تنفيذ مهام خطرة من قبيل تفتيش املمتلكات أو األشياء التي اشتبهوا يف أنها مفخخة

عرَّض السكان املحليني لخطر الجنود مواقع يف منازل مأهولة وشنوا هجمات من داخلها أو من حولها، مما 

  .الهجمات أو ألن يعلقوا يف مناطق تبادل إطالق النار

، ولم يتمكن "الرصاص املسكوب"لقد أبقت إرسائيل ومرص عىل حدود قطاع غزة مغلقة تماماً طوال فرتة عملية 

وخالفاً . سالمتهم مليون نسمة، من مغادرته أو العثور عىل مكان آمن فيه يكفل 1.5سكانه، البالغ عددهم نحو 

للوضع يف جنوب إرسائيل، حيث أقام اإلرسائيليون مالجئ لحماية السكان املحليني من الهجمات الصاروخية 

للجماعات املسلحة الفلسطينية، فإن غزة ليس فيها مالجئ تقي من القنابل، وال يمكن بناء أي مالجئ فيها ألن 

  .زة منذ زمن طويلإرسائيل كانت قد منعت دخول مواد البناء إىل غ

كما أن املكاملات الهاتفية العشوائية ووسائل التحذير املسجلة والبث اإلذاعي واملنشورات التي ألقاها الجيش 

اإلرسائييل من الجو عىل غزة، وأمر فيها الناس بمغادرة منازلهم وأحيائهم سببت ذعراً عىل نطاق واسع، ولم تشكل 

السكان يف منازلهم، حيث كانوا يسمعون عرب اإلذاعة تحذيرات الجيش ويف بعض املناطق علق . حماية تُذكر

اإلرسائييل التي تطلب منهم املغادرة، ولكنهم كانوا غري قادرين عىل ذلك ألن القوات اإلرسائيلية املتواجدة يف املنطقة 

وُقتل  4 ان الجيشكانت تمنعهم من التنقل، وبالتايل فإن كل من يخرج من منـزله، كان يخاطر بالوقوع تحت نري 

آخرون أو أُصيبوا بجراح بعد فرارهم من منازلهم؛ وذلك عندما تعرضت املدارس التابعة لألمم املتحدة، التي لجأوا 

  .إليها طلباً للحماية، لهجوم إرسائييل

اً وتعرض املدنيون يف جنوب إرسائيل للهجمات الصاروخية التي ظلت تشنها الجماعات املسلحة الفلسطينية يومي

ً  22طوال فرتة النـزاع التي دامت  وقد أطلق الجناح املسلح لحركة حماس وغريه من الجماعات املسلحة . يوما

الفلسطينية عدة مئات من الصواريخ وقذائف الهاون عىل جنوب إرسائيل، وأسفرت عن مقتل ثالثة مدنيني وجرح 

كما ُقتل ستة جنود . ا أرضار كبريةولحقت أرضار بعدة منازل ومبان أخرى مدنية، ومنه. عرشات آخرين

  5.إرسائيليني نتيجًة لهجمات فلسطينية

إن قذائف الهاون وصواريخ القسام املصنَّعة محلياً يف غزة وصواريخ غراد األبعد مدى واملهربة إىل غزة عرب األنفاق 

هذه الصواريخ  وإن الهجمات باستخدام. من مرص، هي عبارة عن قذائف ال يمكن توجيهها نحو أهداف محددة

ومع أن هذه الصواريخ، يف معظم الحاالت، . تعترب عشوائية، وبالتايل فهي غري مرشوعة بموجب القانون الدويل

كانت تنفجر يف مناطق خالية من دون أن تسبب خسائر يف األرواح، فإن كل صاروخ يحتمل أن يكون مميتاً، كما أن 

يوماً سبَّب ذعراً يف صفوف  22التي دامت " لرصاص املسكوبا"اإلطالق الكثيف للصواريخ طوال فرتة عملية 

فقد فرت آالف العائالت إىل أجزاء أخرى من البالد، واضطر أولئك الذين مكثوا . السكان املدنيني يف جنوب إرسائيل
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  .القادمةيف منازلهم يف الجنوب إىل أن يهرعوا إىل املالجئ كلما سمعوا صفارات اإلنذار التي تحذرهم من الصواريخ 

فقد . كما انتهكت حركة حماس وغريها من الجماعات املسلحة الفلسطينية القانون اإلنساني الدويل داخل غزة

أطلقت صواريخ ووضعت معدات عسكرية وأقامت مواقع عسكرية بالقرب من املنازل، مما عرَّض حياة السكان 

ت منازل وممتلكات خالية من السكان كمواقع كما استخدم. للخطر، وذلك بتعريضهم لخطر الهجمات اإلرسائيلية

قتالية إبان املواجهات املسلحة مع القوات اإلرسائيلية، مما عرَّض سكان املنازل املجاورة لخطر الهجمات أو جعلهم 

  .يعلقون يف مناطق تبادل إطالق النار

، فإن "الدروع البرشية"ن استخدام بيد أنه عىل العكس من املزاعم املتكررة عىل ألسنة املسؤولني اإلرسائيليني بشأ

منظمة العفو الدولية لم تجد دليالً عىل أن مقاتيل حماس أو غريهم من املقاتلني الفلسطينيني قد وجهوا حركة 

كما لم تجد ليالً عىل أن حركة حماس أو غريها من الجماعات . املدنيني لحماية األهداف العسكرية من الهجمات

ن عىل البقاء يف املباني التي استخدمها مقاتلوها أو حولها، وال عىل منع املقاتلني للسكان املسلحة قد أُرغمت السكا

  .من مغادرة املباني أو املناطق التي كان يستخدمها املقاتلون

وقبل عدة أسابيع من بدء العملية، رفض الجيش اإلرسائييل السماح بدخول " الرصاص املسكوب"وأثناء عملية 

 –لني والصحفيني ومراقبي حقوق اإلنسان والعاملني يف مجال املساعدات اإلنسانية من دخول غزة املراقبني املستق

األمر الذي أدى فعلياً إىل قطع غزة عن العالم الخارجي وبالتايل منع املراقبة املستقلة لسلوك القوات اإلرسائيلية 

كانون الثاني، استمر الجيش /يناير 18نار يف وحتى بعد إعالن وقف إطالق ال. ونقل األخبار املتعلقة بها 6 هناك

. اإلرسائييل يف منع العديد من العاملني يف مجال حقوق اإلنسان واملساعدات اإلنسانية والصحفيني من دخول غزة

  7.وظل بعضهم ممنوعاً من دخول غزة بعد مرور أربعة أشهر

، لم تجر السلطات اإلرسائيلية أي "ملسكوبالرصاص ا"وحتى اليوم، أي بعد مرور خمسة أشهر عىل انتهاء عملية 

كما رفضت التعاون مع . تحقيق مستقل ومحايد يف سلوك قواتها، وهي تعارض إجراء أي تحقيق من هذا النوع

ولم  8بعثة دولية مستقلة لتقيص الحقائق أنشأها مجلس حقوق اإلنسان برئاسة القايض ريتشارد غولدستون،

كما رفضت السلطات اإلرسائيلية النتائج التي . بذلك قدرتها عىل إنجاز مهمتهاتسمح لها بدخول البالد، فقوضت 

توصل إليها مجلس التحقيق التابع لألمم املتحدة، الذي أجرى تحقيقاً يف تسع هجمات عىل مرافق وموظفي األمم 

  9".الرصاص املسكوب"املتحدة أثناء عملية 

غريها من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان عىل أيدي ورفضت السلطات اإلرسائيلية مزاعم جرائم الحرب و 

، والتي نرشتها منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى عديدة "الرصاص املسكوب"القوات اإلرسائيلية أثناء عملية 

تعمل يف مجال حقوق اإلنسان، ووسائل إعالم دولية وإرسائيلية وفلسطينية، وادعت أن حركة حماس هي التي 

بيد أن مثل تلك االدعاءات ال تصمد أمام . ء تحقيقات مستقلة وترغم الناس عىل اإلدالء بمزاعم كاذبةتمنع إجرا

وبعدها، " الرصاص املسكوب"فقد تمكَّن مندوبو منظمة العفو الدولية الذين زاروا غزة خالل عملية . التمحيص

ون أي إعاقات، وكثرياً ما عربَّ الناس عن ويف عدة مناسبات أخرى يف السنوات األخرية، من إجراء تحقيقاتهم من د

وأثناء وجودهم يف غزة، أجرى مندوبو منظمة العفو . انتقاداتهم لسلوك حركة حماس، بما يف ذلك إطالق الصواريخ

الدولية تحقيقاً يف الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتُكبت عىل أيدي قوات حماس ومليشياتها ضد 

 10ويف . ، بما يف ذلك عمليات القتل املتعمد والتعذيب واالختطاف واالعتقال التعسفيمواطنيها الفلسطينيني

  10.حملة حماس املميتة يف ظل الحرب يف غزة: ، نرُشت نتائج التحقيق يف تقرير بعنوان2009شباط /فرباير
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الدولية املتكررة،  ، لم تكن السلطات اإلرسائيلية قد ردت عىل طلبات منظمة العفو2009حزيران /يونيو 18وحتى 

شباط، لعقد اجتماعات ملناقشة النتائج التي توصلت إليها وبواعث القلق /التي قدمتها يف البداية يف مطلع فرباير

  .التي تساورها، كما لم ترد عىل طلب املعلومات املتعلقة بالعديد من الحاالت املذكورة يف هذا التقرير

غزة تحقيقاً يف الهجمات الصاروخية التي أطلقتها هي وغريها من ويف الوقت نفسه، لم تجر إدارة حماس يف 

ت عىل تربير مثل تلك الهجمات غري القانونية   .الجماعات املسلحة، وأرصَّ

إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن وفاة هذا العدد الكبري من املدنيني العزَّل والطريقة التي تعرضوا فيها للهجوم، 

ومستقل ومحايد يف سلوك جميع أطراف النـزاع من أجل الوصول إىل الحقيقة وكي  تقتيض إجراء تحقيق شامل

يصبح باإلمكان إخضاع املسؤولني عن الهجمات غري القانونية ضد املدنيني واملمتلكات املدنية إىل املساءلة، وضمان 

  .حصول الضحايا عىل الحق يف جرب الرضر

جتمع الدويل إىل تقديم الدعم الكامل لبعثة تقيص الحقائق الدولية ولهذه الغاية، تدعو منظمة العفو الدولية امل

املستقلة التي أنشأها مجلس حقوق اإلنسان من ناحية، وتدعو السلطات اإلرسائيلية وإدارة حماس إىل التعاون مع 

ئيلية يجب أن وباإلضافة إىل ذلك، فإن السلطات اإلرسا. البعثة، بما يف ذلك السماح ألعضائها بدخول إرسائيل وغزة

تكفل إجراء تحقيقات محايدة وشاملة عىل املستوى الوطني يف األدلة التي تشري إىل أن قواتها ارتكبت انتهاكات 

خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني إبان النـزاع، والتعويض عن عواقب أفعالها غري 

دويل، يتعني عىل الدول ممارسة الوالية القضائية العاملية حيثما وعىل املستوى ال. القانونية وتقاعسها عن الفعل

  .تتوفر أدلة كافية عىل وقوع جرائم حرب أو أية جرائم أخرى بموجب القانون الدويل من كال الطرفني

وأخرياً، يتعني عىل كل من السلطات اإلرسائيلية وإدارة حماس أن تتخذ مجموعة من التدابري اإلضافية ملنع وقوع 

فعىل سبيل املثال، يجب أن يتقيد الجيش اإلرسائييل تقيداً تاماً بواجبه نحو . فيات يف صفوف املدنيني يف املستقبلو 

اتخاذ تدابري احتياطية عندما ينفذ هجماته، وأن يلتزم علناً بعدم استخدام املدفعية والفسفور األبيض وغريها من 

ومن جانبها يتعني عىل إدارة حماس ضمان عدم قيام أية . املدنيني األسلحة العشوائية يف املناطق املكتظة بالسكان

جماعة مسلحة تعمل يف املنطقة تحت إمرتها بشن هجمات صاروخية غري مرشوعة ضد املراكز السكانية املدنية يف 

 املجتمع أنظر النتائج والتوصيات لالطالع عىل طائفة أوىف من توصيات منظمة العفو الدولية املقدمة إىل. (إرسائيل

  ).الدويل والسلطات اإلرسائيلية وإدارة حركة حماس
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الذي أودى بحياة " هيلفاير"؛ بقايا صاروخ أمريكي الصنع من نوع )إىل اليسار(مدفعية وإرسائيلية وقذائف هاون يف غزة 

  .© AI) 1.4.1أنظر الفصل (ثالثة مسعفني طبيني وطفل 
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على  قتل المدنيين الفلسطينيين 1.
  أيدي القوات اإلسرائيلية

إذا كان هناك شخص  –أريد منكم روحاً عدائية "
يشتبه به في الطابق العلوي من منـزل ما، فإننا 

وإذا كانت لدينا شكوك بشأن منـزل . سنقصفه
ولن يكون هناك مجال ... معين، فإننا سندمره

دعوا عواقب  –ولن يلجأ أحد إلى التروي ... للتردد
ال على رؤوسهم، وليس على األخطاء تنه

  ".رؤوسنا
ه إىل الجنود خالل عملية  تقريرقائد إرسائييل يف  ."الرصاص املسكوب"أمني موجَّ

11
  

يف الفرتة من " الرصاص املسكوب"فلسطيني يف هجمات شنتها القوات اإلرسائيلية أثناء عملية  1,400ُقتل نحو 

شخص، بعضهم أُصيب  5,000وُجرح نحو . 2009كانون الثاني /يناير 18كانون األول إىل /ديسمرب 27

الً، بينهم نحو . بتشوهات مدى الحياة  85امرأة و  115طفل وأكثر من  300وكان املئات من بني القتىل مدنيني عزَّ

وتستند هذه األرقام إىل البيانات التي جمعها مندوبو منظمة العفو الدولية يف غزة وإىل  12.رجالً فوق سن الخمسني

ووفقاً ملنظمات غري . ثقة بالتفصيل من قبل منظمات غري حكومية محلية وموظفني طبيني يف غزةحاالت مو 

ولم تتوفر ملندوبي منظمة العفو الدولية . حكومية فلسطينية لحقوق اإلنسان فإن ثلثي القتىل كانوا من املدنيني

من الوقت واملوارد ما يكفي  2009 شباط/فرباير –كانون الثاني /الذين أجروا بحوثاً يف غزة يف الفرتة يناير

ضحية، أكثر  300للتدقيق يف الوفيات التي أُبلغ عنها، ولكنهم حققوا يف عرشات الحاالت التي شملت ما يربو عىل 

وتوصلوا إىل نتيجة مؤداها أن العدد . من نصفهم أطفال ونساء، وجمعوا معلومات من طائفة واسعة من املصادر

سنة، كان نحو  50نه باإلضافة إىل األطفال والنساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عىل قتيل رقم دقيق، وأ 1,400

وباإلضافة إىل . سنة من املدنيني العزل الذين لم يشاركوا يف األعمال الحربية 50رجل ممن تقل أعمارهم عن  200

زة يف اللحظات األوىل من رشطياً نتيجًة لقصف مراكز الرشطة يف أنحاء مختلفة من غ 240ذلك، فقد ُقتل نحو 

، بينهم عرشات ُقتلوا عندما 2008كانون األول /ديسمرب 27التي بدأت يف صبيحة يوم " الرصاص املسكوب"عملية 

استهدفت الرضبات الجوية اإلرسائيلية األوىل عرضاً لتخريج مرشحي ضباط الرشطة يف املجمع املركزي للرشطة 

ال الرشطة الذين ُقتلوا يف عمليات القصف كانوا أعضاء منتسبني يف وعىل الرغم من أن بعض رج. بمدينة غزة
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، فإن العديد منهم لم يكونوا عىل )باإلضافة إىل كونهم أفراداً يف قوات الرشطة(الجناح العسكري لحركة حماس 

 صلة بالجماعات املسلحة، ولم يكن أحد منهم يشارك يف األعمال الحربية عندما استهدفتهم عمليات القصف

  13.وقتلتهم

بيد  14.شخص، ويرص عىل أن معظمهم ليسوا مدنيني 1,200وقدَّر الجيش اإلرسائييل إجمايل عدد القتىل بأقل من 

  .ال باألشخاص الذين تدعي بأنهم مقاتلون وال باملدنيني - أن السلطات اإلرسائيلية لم تقدم أية قوائم بالقتىل

ت وفقاً للقانون الدويل، وإنها شنت هجمات متناسبة ضد أهداف ويرص الجيش اإلرسائييل عىل القول إن قواته عمل

وال تنفي منظمة العفو . عسكرية، وتنحو بالالئمة عىل حركة حماس عن أي أذى أصاب املدنيني الفلسطينيني

لم تلحق أرضاراً " الرصاص املسكوب"الدولية أن العديد من الهجمات التي شنتها القوات اإلرسائيلية خالل عملية 

وقد . ري متناسبة باملارة غري املشاركني يف األعمال الحربية، وهي بهذه الصفة تماشت مع متطلبات القانون الدويلغ

ُقتل أفراد يف الجماعات املسلحة الفلسطينية خالل املواجهات املسلحة مع القوات الربية اإلرسائيلية، بينما استُهدف 

من األسلحة حيث شاركوا يف األعمال الحربية، واستُهدف أشخاص آخرون أثناء قيامهم بإطالق صواريخ أو غريها 

  .آخرون يف ظروف أخرى بما لم يشكل انتهاكاً لقوانني النـزاع املسلح

كما أن املنظمة ال تزعم أن جميع القتىل والجرحى يف صفوف املدنيني الفلسطينيني سقطوا نتيجة لهجمات 

ا ُقتل بعض املارة من املدنيني نتيجة ألخطاء برشية أو تصنيعية أو ففي بعض الحاالت ربم. إرسائيلية غري مرشوعة

ومنها الحاالت التي لم تتخذ فيها الجماعات  –كانوا ضحايا غري مقصودين لهجمات قانونية عىل أهداف عسكرية 

. ياملسلحة الفلسطينية االحتياطات الرضورية أو استخدمت تكتيكات أدت إىل تعريض املدنيني لخطر غري رضور 

طفل، ال يمكن  300بيد أن مقتل العديد من مئات املدنيني الفلسطينيني غري املشاركني يف النـزاع، ومنهم نحو 

  أو مجرد أخطاء، كما ال يمكن  –أي أرضار عرضية لهجمات قانونية  –" أرضار جانبية"تجاهله ببساطة عىل أنه 

  . مفردهمأن يُعزى إىل ردود فعل مذعورة لجنود يعملون تحت النار ب

إن الهجمات التي تسببت يف سقوط العدد األكرب من القتىل والجرحى تمت باستخدام ذخائر بعيدة املدى وبالغة 

، أو من دبابات متمركزة عىل بُعد عدة "الطنانة"الدقة أُطلقت من طائرات مقاتلة وطائرات مروحية والطائرات 

هة ضد أهداف مخت –كيلومرتات  ارة مسبقاً، وهي عملية عادًة ما تتطلب موافقة التسلسل وغالباً ما كانت موجَّ

  .القيادي

إن ضحايا تلك الهجمات لم يعلقوا يف مناطق تبادل إطالق النار يف املعارك التي دارت بني املليشيات الفلسطينية 

وُقتل العديد . عةوالقوات اإلرسائيلية، كما لم يكونوا يشكلون درعاً برشياً للمقاتلني أو غريهم من األهداف املرشو 

 ً بينما كان آخرون يمارسون حياتهم اليومية املعتادة يف منازلهم، . منهم عندما ُقصفت منازلهم بينما كانوا نياما

. كالجلوس يف باحة املنـزل أو نرش الغسيل عىل السطح، عندما استهدفهم القصف الجوي أو القصف من الدبابات

نومهم أو عىل األسطح أو خارج منازلهم عندما رضبتهم الصواريخ أو  وكان األطفال يدرسون أو يلعبون يف غرف

وتعرض املسعفون . قذائف الدبابات، بينما كان آخرون يف الشارع سرياً عىل األقدام أو عىل دراجاتهم الهوائية

إىل األدلة واستناداً . الطبيون وسيارات اإلسعاف لهجمات متكررة أثناء محاولتهم إنقاذ الجرحى أو إحضار القتىل

التي جمعتها يف مجرى بحوثها امليدانية وغريها من املعلومات التي جمعتها من طائفة واسعة من املصادر، بما فيها 

تلك التي أتاحتها السلطات اإلرسائيلية، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن العديد من املدنيني العزل الفلسطينيني 

  :سات التي شكلت انتهاكاً للقانون اإلنساني الدويل، وأن القوات اإلرسائيليةُقتلوا يف الهجمات ونتيجًة للممار 
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لم تتخذ جميع االحتياطات املمكنة يف اختيار وسائل وأساليب الهجوم بهـدف تجنـب الخسـائر العرضـية يف  

د ممكـن عـىل أرواح املدنيني، وإيقاع إصابات باملدنيني وإلحاق الرضر باألهداف املدنية، أو تقليصها إىل أدنـى حـ

  األقل؛

 نفذت هجمات غري متناسبة وعشوائية بال تمييز؛ 

 نفذت هجمات مبارشة ضد املدنيني واألهداف املدنية، ومنها املوظفون املدنيون واملركبات الطبية؛ 

 لم تسمح بمرور األطقم واملركبات الطبية واإلغاثية يف الوقت املناسب؛ 

 

مية يف تجاهل بواعث القلق بشأن الخسائر يف صفوف املدنيني واستمر الجيش اإلرسائييل والسلطات الحكو 

الفلسطينيني، من دون إظهار اهتمام يُذكر بإجراء تحقيق يف مثل تلك الحاالت، وظال يكرران ببساطة أن املسؤولية 

ما أدلة عىل حاالت محددة إلثبا ت تلك عن مقتل املدنيني الفلسطينيني تقع عىل عاتق حركة حماس، ونادراً ما قدَّ

  .املزاعم

، ذكر الجيش "الرصاص املسكوب"كانون األول، عىل سبيل املثال، وهو اليوم األول يف عملية /ديسمرب 27ففي 

قادة ونشطاء حكومة حماس، الذين ينرشون الرعب من داخل املراكز السكانية املدنية، هم وحدهم ": اإلرسائييل أن
، عند انتهاء عملية 2009كانون الثاني /يناير 19ويف ". ييلالذين يتحملون مسؤولية الرد العسكري اإلرسائ

إن حماس، باستخدامها املدنيني الفلسطينيني كدروع ": ، كرر الجيش موقفه التربيري إياه"الرصاص املسكوب"

  15."برشية، تتحمل املسؤولية عن الخسائر يف أرواح املدنيني يف قطاع غزة

، قال شرتيت رداً "الرصاص املسكوب"حينه مئري شرتيت بعد انتهاء عملية  ويف مقابلة أُجريت مع وزير الداخلية يف

لقد كانوا ": عىل سؤال حول مقتل مئات األطفال عىل أيدي القوات اإلرسائيلية يف الحملة العسكرية عىل غزة
زير نافياً وعندما أشار الصحفي إىل أن ذلك ليس ما قالته عائالت األطفال، رد الو . "محتجزين كرهائن لدى حماس

لقد أوقعتم : "ويف املقابلة نفسها، ورداً عىل سؤال 16".وهل تصدقهم؟ لقد كانوا يستخدمونهم كدروع برشية": ذلك

هذه فكرة ": ، قال شرتيت"الخسائر التي أوقعوها بكم بمئة مرة، أليس كذلك؟من الخسائر يف غزة ما يفوق 

  17"العملية، فما رأيك أنت؟

وبعدها، إنما " الرصاص املسكوب"كثرياً ما كررها املسؤولون اإلرسائيليون خالل عملية  إن مثل هذه املواقف التي

تُظهر ازدراء األحكام الرئيسية يف القانون الدويل، وال سيما قواعد القانون اإلنساني الدويل املتعلقة بشن األعمال 

. ض النظر عن الطرف الذي بدأ القتالالحربية، التي تعترب ملزمة لجميع أطراف النـزاع مهما كانت أسبابه وبغ

وإن هذه املقاربة ربما أسهمت يف ثقافة اإلفالت من العقاب بني القوات، وتبعث برسالة مفادها أن املسؤولية عن 

  .الهجمات غري القانونية وغريها من انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان يمكن أن توضع عىل عاتق حماس

 –عات حرب العصابات املتمركزة بني السكان املدنيني يطرح بال شك تحديات محددة ويف حني أن محاربة جما

وبالذات تحديد واستهداف املقاتلني واألسلحة املوجودة يف املباني املدنية، مع تقليص حجم الرضر الذي يلحق 

ومن . ات بعني االعتبارفإن قواعد القانون اإلنساني الدويل تأخذ مثل هذه التحدي –باملدنيني إىل أدنى حد ممكن 

هناك، فإنه ال يجوز استخدام التحديات الناجمة عن محاربة قوات غري نظامية لتربير الهجمات العشوائية أو غري 

  .املتناسبة، أو عدم اتخاذ تدابري احتياطية لحماية املدنيني، أو غري ذلك من االنتهاكات الخطرية

أنها اعتربت جميع األشخاص واملؤسسات املرتبطة بحركة حماس  كما أظهرت أفعال القوات اإلرسائيلية يف غزة
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تعريفنا هو أن كل شخص ":  فقد رصح ناطق بلسان الجيش اإلرسائييل لهيئة اإلذاعة الربيطانية. أهدافاً مرشوعة
 ً وهذا يشمل املؤسسات العسكرية املبارشة واملؤسسات . مرتبط باإلرهاب داخل حماس يعترب هدفاً مرشوعا

ومن األمثلة عىل هذه السياسة قصف ." ية التي تزود الذراع اإلرهابي بالتمويل اللوجستي واملوارد البرشيةالسياس

والوزارات املختلفة ومكاتب األجهزة اإلعالمية، التي لم تكن مشاركة يف ) الربملان(املجلس الترشيعي الفلسطيني 

مثل هذا التعريف الفضفاض للغاية يقوض مبدأ إن تطبيق . األعمال الحربية، وإن كانت مرتبطة بحركة حماس

  .التمييز بني املدنيني واملقاتلني يف القانون اإلنساني الدويل

ويف حني أن القادة السياسيني الضالعني يف االسرتاتيجية العسكرية والتخطيط العسكري يمكن أن يفقدوا 

أعضاء حركة حماس أو أنصارها ممن لم  حصانتهم من الهجوم أثناء فرتة مشاركتهم يف األعمال الحربية، فإن

وباملثل، فإن املباني املدنية، . يشاركوا مبارشة يف األعمال الحربية، هم مدنيون، ويجب أال يشكلوا هدفاً للهجمات

كالوزارات والربملان ووسائل اإلعالم واملساجد ال يمكن أن تكون أهدافاً مرشوعة للهجمات ملجرد انتمائهم إلدارة 

  ).لالطالع عىل تعريف األهداف العسكرية 5أنظر الفصل . (اقع لحركة حماساألمر الو 

إن قواعد القانون اإلنساني الدويل تفرض قيوداً عىل التكتيكات التي يجوز لجماعات حرب العصابات أن تلجأ إىل 

ً . استخدامها بشكل قانوني لدول أقوى  كما أن التحديات التي تواجهها مثل هذه الجماعات عندما تقاتل جيوشا

  .وأفضل تجهيزاً وتنظيماً ال تربر ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني الدويل

عن ثقافة اإلفالت من " الرصاص املسكوب"لقد تحدث الجنود اإلرسائيليون الذين خدموا يف غزة خالل عملية 

عهم عىل ذلك، حتى لو لم تكن ، بل وتشجي"كل ما يتحرك"العقاب، مع سماح القادة للجنود، بإطالق النار عىل 

  .حياتهم عرضة للخطر

 تقاريرمنذ ال: "قال أريك دوبنوف، الذي كان يعمل يف رشكة استطالع تابعة للواء احتياطي يف الجيش اإلرسائييل
 فبدالً من اتخاذ االحتياطات املعتادة كي ال نلحق. األوىل قبل الدخول، كان واضحاً أن الجيش قد غري عقليته بأكملها

عند ظهور أية عالمة عىل وجود ‘: فقالوا لنا. األذى باملدنيني، تحدثوا لنا عن رضورة الدخول بشكل عدائي للغاية
ويف التدريبات السابقة أعددنا أنفسنا للقتال ضد قوات حرب عصابات، ولكنهم ’ .خطر، افتحوا النار بكثافة هائلة

كان بعضنا غري مرتاح إزاء . وهو ما لم يحدث –رية كاملة هذه املرة قالوا لنا إننا سنواجه حماس بتشكيلة عسك

  18..."سيخلع قفازات األطفال] جيش الدفاع اإلرسائييل[تلك األوامر، بينما شعر آخرون بالسعادة ألن

بوها، من قبيل  املوت "إن شعارات التهديد التي كتبها الجنود عىل جدران املنازل التي استخدموها، وغالباً ما خرَّ

، إنما تثري تساؤالت حول ما إذا كان "العربي الجيد هو العربي امليت"، و"جئنا كي نقيض عليكم"، و"للعرب

  .الجنود قد استهدفوا املدنيني عمداً، باإلضافة إىل شن هجمات هوجاء وبال تمييز

تعهدت ، "الرصاص املسكوب"، أي بعد مرور أيام فقط عىل انتهاء عملية 2009كانون الثاني /يف نهاية يناير

الحكومة اإلرسائيلية بتقديم املساعدة والدعم إىل ضباط الجيش الذين يواجهون دعاوى قانونية يف الخارج بسبب 

يجب أن يعرف ": جرائم الحرب املزعومة التي اقرُتفت يف غزة، حيث قال رئيس الوزراء يف ذلك الوقت إيهود أوملرت

  19."مان من مختلف املحاكمالقادة والجنود الذين أُرسلوا إىل غزة أنهم يف أ

، وعقب نرش شهادات الجنود التي أدلوا بها يف حلقة دراسية للخريجني يف أكاديمية رابني 2009نيسان /ويف أبريل

حول االستخدام غري القانوني للقوات ضد املدنيني واملمتلكات املدنية يف غزة، يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية وعىل 
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وقد رفض التحقيق، الذي استُكمل يف غضون 20 .جيش إىل اإلعالن عن إجراء تحقيق داخيلالشبكة الدولية، سارع ال

بيد أن الجيش لم يعط أية  21.أيام قليلة، تلك املزاعم، وأسقطها باعتبارها شائعات ال أساس لها من الصحة

  . فاخرين عىل السواءتفاصيل بشأن التحقيق، وظهر املزيد من مزاعم االنتهاكات عىل الجنود الستة القلقني وامل

  أ

  © AI   اإلرسائييل للجيش غيفاتي لواء بتوقيع السموني عائلة منزل يف بالعربية الحائط عىل كتابة" للعرب املوت"

ما التحقيقات الوحيدة التي قال الجيش إنه أجراها فهي محصورة يف حفنة من الحاالت والقضايا، وهي يف معظمها 

نتقاداً دوليني، والتي نظر فيها مجلس التحقيق التابع لألمم املتحدة يف التحقيقات التي تلك التي اجتذبت اهتماماً وا

وإن نتائج التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش . أجراها يف الهجمات عىل مرافق األمم املتحدة وموظفيها

: من العبارة التالية، وتتض2009نيسان /أبريل 22موجودة يف ورقة موجزة وزعها الجيش عىل الصحفيني يف 
وتحتوي الورقة عىل بعض التفاصيل،  ."تُستخدم جميع النتائج كمعلومات مرجعية وتُنسب إىل املراسل فقط"

، ولكنها ال "الرصاص املسكوب"وتكرر االدعاءات التي رددها الجيش والسلطات مرات عدة منذ األيام األوىل لعملية 

الورقة عىل ذكر ست حوادث محددة فقط، ثالث منها تتعلق بمرافق األمم  وتأتي. تعطي أية أدلة تدعم تلك املزاعم

، باإلضافة إىل حوادث غري محددة )امللحق ج(، والثالث األخرى تتعلق بقتل مدنيني )امللحق أ(املتحدة ومركباتها 

ر األبيض ، ومالحظات عامة حول استخدام الفسفو )امللحق ب(تتعلق باملرافق الطبية وأطقم سيارات اإلسعاف 

وحتى يف هذه الحاالت  22).امللحق هـ(، ومالحظات عامة حول تدمري املمتلكات وإتالف البنية التحتية )امللحق د(

القليلة، كانت تحقيقات الجيش شكلية وغري كافية، وتهدف عىل ما يبدو إىل درء االنتقادات أكثر مما تهدف إىل 

ة إلجراء مقابالت مع ضحايا الهجمات والشهود عليها، مستنداً، ولم يبذل الجيش أية محاول. الوصول إىل الحقيقة

أ جنوده، كما كان متوقعاً، من أية أخطاء، بل أنحى . بشكل انتقائي، إىل رواية بعض الجنود لألحداث وقد برَّ

يف وحتى يف الحاالت االستثنائية التي اعرتف فيها الجيش بمقتل مدنيني لم يشاركوا   23.بالالئمة عىل الضحايا

األعمال الحربية عىل أيدي قواته، فقد اعتربها أخطاء تقنية، ولم يعط تفسريات كافية لذلك، تاركاً أسئلة مهمة 

ويف حني أنه ربما كانت الرضبات غري املتعمدة ضد املدنيني من املارة نتيجًة ألخطاء تقنية أو أية . للغاية بال أجوبة
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ملعلومات املتوفرة تشري إىل أن القوات اإلرسائيلية غالباً ما ترصفت نواقص تشغيلية أو أخطاء برشية، فإن جميع ا

باستهتار وشنت هجمات مميتة ضد كل شخص وقعت عليه عيونها من دون اتخاذ االحتياطات الرضورية للتمييز 

  .بني املدنيني واألهداف العسكرية

ل مجموعة من الهجمات املحددة التي وطلبت منظمة العفو الدولية من الجيش اإلرسائييل تزويدها بمعلومات حو 

  .أسفرت عن وفاة مدنيني عزل، ولكنها لم تتلق أي رد حتى اآلن

  الضربات الدقيقة  1.1
: تُظهر الحاالت الواردة يف هذا الفصل األنماط الرئيسية للهجمات الدقيقة التي أسفرت عن قتل وجرح مئات املدنيني

، "الطنانة"املقاتلة والطائرات املروحية والطائرات بدون طيار F-16 القنابل والصواريخ التي أُطلقت من طائرات

والقصف من الدبابات، باإلضافة إىل إطالق النار من مسافة قريبة عىل األطفال وغريهم من املدنيني العزل الذين لم 

فقد كانت يف : واملقاتلنيإن مثل تلك الهجمات لم تميز بني املدنيني . يشكلوا تهديداً للجنود الذين قتلوهم أو لغريهم

ويف بعض الحاالت أظهرت األدلة أن الجنود استهدفوا بشكل مبارش املدنيني . أحسن األحوال طائشة ومستهرتة

  .العزل، ومن بينهم أشخاص كانوا يحاولون الفرار طلباً لألمان

  

  الضربات الجوية ضد المباني 1.1.1
ازل مليئة باملدنيني فقتلت ساكنيها، ويف بعض الحاالت جريانهم اإلرسائيلية املقاتلة عدة من F-61قصفت طائرات 

  .وأقرباءهم الذين كانوا قد لجأوا إليهم بعد إرغامهم عىل الفرار من منازلهم

فإما أن . املقاتلة تسقط قنابلها من ارتفاعات شاهقة وال تستطيع أن ترى أهدافها بشكل مبارش F-16إن طائرات 

اً وال يمكن مراقبتها يف وقت وقوع الهجوم، أو يمكن مالحظتها عن طريق آليات تكون أهدافها مختارة مسبق

مراقبة أخرى، وعادة ما تكون الطائرات بدون طيار التي تعطي إحداثيات األهداف وغريها من املعلومات إىل 

لدقة يصل وزنها ويف كلتا الحالتني، فإن الذخائر املستخدمة هي قنابل بالغة ا. يف الوقت الحقيقي F-16طائرات 

  .إىل طن وقادرة عىل تنفيذ رضبات دقيقة

فثمة يف كل طائرة يف . ال، أنا ال أجلس يف طائرتي وأشاهد إرهابياً يطلق صاروخ قسام، ثم أقرر الطريان فوقه"
وهذا النظام يخلق لنا مزيداً من األهداف . السماء نظام كامل يساعدنا ويعمل وكأنه عيوننا وآذاننا وعقولنا

ويف كل حالة، أحاول أن أعتقد بأن هذه األهداف تتمتع بأعىل درجة من . ستمرار، مهما كان مستوى رشعيتهابا
ً . الرشعية إنني آتي إىل الرسب، وأحصل عىل هدف بأوصافه . وعىل أية حال، فإن هذا النظام يخلق لنا أهدافا

ل الذي يُفرتض بي أن أهاجمه، وأقارنه أتأكد من أنه ليس عىل خطوط قواتنا، وأفحص صورة املنز . وإحداثياته
بالوضع عىل األرض وبما أراه بأجهزة أخرى، ثم أقلع وأضغط عىل الزر، ثم توجه القنبلة نفسها إىل الهدف 

  24.ابمستوى دقة تقارب مرتاً واحدً 

سنة وعمرها  روال: عاماً، مع أربعة من أطفالها، وهم 34وهي أم لسبعة أطفال وعمرها  رندا صالحة،ُقتلت 

سنة، عندما قصفت  14، وعمره وضياء الدينسنة  12وعمرها  ورنا، وعمره أربع سنوات، وبهاء الدينواحدة، 

كما . 2009كانون الثاني /يناير 9لإلسكان يف منتصف ليل بيت الهيا القوات اإلرسائيلية منزلها يف مرشوع 

ً  22، شقيقة رندا، البالغة من العمر فاطمةُقتلت يف الهجوم  ولم يكن يف املنزل يف ذلك الوقت سوى النساء . عاما
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رندا وأطفالها السبعة وشقيقتها وشقيقة زوجها وطفالها، الذين كانوا يقيمون هناك ظناً منهم : واألطفال، وهم
، وهو موظف يف وكالة غوث الالجئني الفلسطينيني التابعة لألمم فايز صالحةوكان . بأنه أكثر أماناً من منازلهم

  .عىل رأس عمله املتحدة،

ويبدو أنه تم تحذير العائلة عندما رضب صاروخ املنزل، وهي من ممارسات القوات اإلرسائيلية التي ُعرفت أثناء 

، "صاروخ تحذيري"، ويشمل هذا اإلجراء إطالق "أُطرق السطح"باسم إجراء " الرصاص املسكوب"عملية 

متفجرات باملرة، عىل سطح املنزل لرتويع سكانه وإرغامهم  يحتوي عىل كمية قليلة من املتفجرات، أو ال يحتوي عىل

  . F-16وبعد بضع دقائق يتم استهداف املبنى بقنبلة ضخمة تطلقها طائرات . عىل الفرار منه

، البالغة من العمر تسع سنوات، رشاسنوات و 10البالغة من العمر  ُربىوقالت ابنتا رندا وفايز الناجيتان، وهما 

وقد . لعفو الدولية إنهما ووالدتهما وأشقاؤهما وخاالتهما وأبناء عمهما تزاحموا للخروج من املنزلملندوبي منظمة ا

هربتا أوالً، ولذلك ُكتبت لهما النجاة، بينما لم تتمكن أمهما وأشقاؤهما وخالتهما من الوصول إال إىل أسفل الدرج 

 .عندما ُقصف املنزل

  

 AI©2009كانون الثاني /ايرين 9منـزل عائلة صالحة، الذي ُقصف يف 

ر أدلة عىل وقوع ثالث رضبات وقطعاً من الذخائر التي  وقد وجد مندوبو منظمة العفو الدولية يف املنزل املدمَّ

، والذي اخرتق السطح إىل غرفة مكتبة األطفال "كتحذير"صاروخ صغري، وهو الذي ربما استُخدم : رضبت املنزل

، الذي رضب إحدى غرف نوم األطفال يف الطابق األول، وذلك بعد أن نزلت "رهيلفاي"يف الطابق األول؛ وصاروخ 

، وهي التي ارتطمت بجانب املنزل وانفجرت يف الطابق F-16العائلة إىل أسفل الدرج؛ وقنبلة كبرية ألقتها طائرة 

لقد كانت . ارجيةاألريض بالقرب من الباب األمامي، حيث دمرت معظم البيت من الداخل باإلضافة إىل جدرانه الخ

  .هذه الرضبة هي التي قتلت األطفال األربعة ووالدتهما وخالتهما

الواقع يف الطرف  أبو عيشةُقصف منزل عائلة ، 2009كانون الثاني /يناير 5من صبيحة يوم  1:30يف الساعة 
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 45من العمر ، البالغ عامر أبو عيشةوقد أسفر القصف عن مقتل . مخيم الشاطئ لالجئني يف غزةالشمايل من 

، يف محمدعاماً، و 12، وعمره سيد: عاماً، وثالثة من أطفالهما األربعة 35البالغة من العمر  نهيل عاماً، وزوجته

عاماً، فقد كانت  13، البالغة من العمر داللأما الطفلة الرابعة . ، يف السابعة من العمرغيداءالثامنة من العمر و

وقد انفجرت القنبلة يف املكان  25.كانت تقيم مع خالتها يف منزل آخر، ولذلك نجت الناجية الوحيدة من العائلة ألنها

كما كان يعيش يف املنزل نفسه أفراد آخرون من عائلة عامر املمتدة، وهم والد عامر . الذي كانت تنام فيه العائلة

ً  33وأشقاؤه الثالثة وعائالتهم، حيث بلغ مجموع سكان املنزل  هم بجروح نتيجة النهيار وقد أُصيب بعض. شخصا

  .الجدران

  

  AI©2009كانون الثاني /يناير 5منـزل عائلة أبو عيشة، الذي ُقصف يف 

، اتصل بي الجيش 2006يف عام ": وقد قال صابر، أحد أشقاء عامر، الذي نجا من الهجوم، ملنظمة العفو الدولية
قل أفراد عائلتي إىل خلف املنزل ألنه سيقصف املبنى اإلرسائييل عىل هاتفي الخليوي، وطلب مني أن أفتح النوافذ وأن

املقابل ملنزيل، حيث كان يضم مركز رشطة تابع لحركة حماس، ثم اتصلوا بي مرة أخرى بعد خمس دقائق وقالوا 
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وبعد فرتة وجيزة قصف الجيش . يل أن أطلب من جاري مغادرة منزله، الذي كان أقرب إىل املبنى املزمع قصفه
ومن دون  –وال أدري ملاذا فعلوا ذلك  –ولكنهم هذه املرة قصفوا منزيل أنا . بل، ولم يترضر منزلنااملبنى املقا
إنني ال . كيف استطاعوا فعل ذلك؟ إنهم يعرفونني ولديهم رقم هاتفي ما داموا قد اتصلوا بي قبل ذلك. تحذير

ً  فلو أنهم اتصلوا بي وحذروني من أنهم كانوا سيقصفون املنزل. أفهم ذلك لقد انفقت جميع . لغادرته فورا
مدخراتي التي جمعتها عىل مدى سنوات عميل مع شقيقي يف إرسائيل يف بناء هذا املنزل، ولكن ما قيمة املنزل 
  ."مقارنًة بحياة اإلنسان؟ لو أنهم حذَّرونا لغادرنا املنزل فوراً، ولكان شقيقي وزوجته وأطفاله عىل قيد الحياة

تلقى بعض األشخاص مكاملات هاتفية من الجيش اإلرسائييل، ُطلب منهم فيها " املسكوبالرصاص "وخالل عملية 

ووفقاً ملعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية، باستثناء  26.مغادرة منازلهم ألنها ستُقصف بعد بضع دقائق

بيد أن . منازلهم قبل قصفها فإن األشخاص الذين تلقوا مثل تلك املكاملات انصاعوا لألوامر وأخلوا  27حالة واحدة،

أفراد ست عائالت، عىل األقل، ممن ُقتل لهم أقرباء عند قصف منازلهم، قالوا ملنظمة العفو الدولية إنهم لم يتلقوا أية 

ويف جميع تلك الحاالت كانت املنازل تقع يف مناطق مأهولة بالسكان افرتض . مكاملات هاتفية تحذيرية مسبقة

ويف جميع الحاالت املذكورة ليس ثمة دليل عىل أن . كثر أمناً من مناطق أخرى يف غزةساكنوها أنها ستكون أ

  .املنازل، أو ساكنيها، كانت ستعترب أهدافاً عسكرية

فرداً من عائلة  22وقبيل الساعة السادسة صباحاً، ُقتل  ،2009كانون الثاني /يناير 6يف الصباح الباكر من يوم 

، والذي كان يضم سبع شقق موزعة عىل حي الزيتون بمدينة غزةكبري الواقع يف ، وقد تحول املنزل الالداية

، كوكبعاماً، وزوجته  60، وعمره فايز الدايةوكان يعيش يف املنزل كل من . خمسة طوابق، إىل كومة من الركام

يف وقت الهجوم كان و . عاماً وأبناؤهما السبعة، بعضهم متزوج ولديه أطفال، وابنتاهما غري املتزوجتني 55وعمرها 

ويف اليوم السابق، إثر . الجنود اإلرسائيليون موجودين يف الطرف اآلخر من حي الزيتون عىل بعد عدة كيلومرتات

رواج شائعات تقول إن اللجنة الدولية للصليب األحمر أحاطت السكان املحليني علماً بأن الجيش اإلرسائييل كان 

ارع أفراد العائلة وغريهم من الجريان إىل مغادرة منازلهم خوفاً من يعتزم قصف منزل أحد الجريان، ولذا س

بيد أن بعض السكان اتصلوا باللجنة الدولية للصليب األحمر، . ترضرها، وخصوصاً أن الشارع كان مكتظاً باملباني

نهم أفراد وبعد اطمئنانهم، عاد السكان، وم. التي نفت بدورها أي علم بأن ثمة عمليات قصف وشيكة يف الشارع

وظل ابن واحد كان يعيش يف الطابق العلوي من املنزل وزوجته وأطفاله السبعة يقيمون . عائلة الداية، إىل منازلهم

كانون الثاني، تناول أفراد العائلة طعام /يناير 5ويف مساء يوم . يف منزل أقربائهم الذي انتقلوا إليه بعد التحذير

إىل راديو يعمل بالبطارية نظراً لعدم توفر الكهرباء ثم ذهبوا إىل النوم، حيث الغداء يف الطابق األريض واستمعوا 

وقبل . نام األبناء وزوجاتهم وأطفالهم يف الطابق العلوي، بينما نام الوالدان واألبناء غري املتزوجني يف الطابق األريض

زل يف الخامسة والنصف عندما استؤنفت ألداء الصالة يف مسجد قريب، وعادا إىل املن محمد الفجر ذهب الوالد وابنه

وقد دخل الوالد املنزل قبل رضبه بوقت قصري، بينما كان محمد متأخراً . الرضبات الجوية اإلرسائيلية مرة أخرى
وبناتهما الثالث وولد واحد،  تزالعنه بعض الشئ وكان يقرتب من املنزل عندما ُقصف فقتلت زوجته الحامل 

 روضةوزوجته  إياد ابعة من العمر، باإلضافة إىل والديه فايز وكوكب؛ وُقتل شقيقهوجميعهم لم يتجاوزوا الس

وابنتهما التي  صفاءوزوجته  رامزوبناتهما الثالث وأوالدهما الثالث، وجميعهم دون سن العارشة؛ كما ُقتل شقيقه 

وشقيقه  صابرينو رغدةلم تتجاوز الستة أشهر وابنهما الذي لم يتجاوز السنتني، وقتلت شقيقتاه االثنتان 

كانون الثاني، كانت تسعة من /يناير 20وعندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية العائلة أول مرة يف . رضوان

الجثث االثنتني والعرشين ال تزال تحت الركام ألن عملية إزالة األنقاض أصبحت صعبة بسبب موقع املنزل يف شارع 

  .دات الالزمة إلزالة الكميات الكبرية من الركامضيق ومكتظ بالسكان، وعدم توفر املع

، ذكر الجيش أن قصف منزل عائلة 2009نيسان /أبريل 22أصدره الجيش اإلرسائييل إىل الصحفيني يف  تقريرويف 
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. وأن الهدف املقصود هو املبنى املجاور، الذي ادعى الجيش أنه مخزن لألسلحة" نتيجة لخطأ عملياتي"الدايه كان 

 6م يُعرف ما إذا كان مخزن األسلحة املزعوم قد ُقصف حتى بعد أن أقر الجيش بأن الهجوم الذي شنه يف غري أنه ل

ر خطأً املبنى الخطأ/يناير ويثري هذا التفسري أسئلة حول االحتياطات الرضورية التي اتخذها . كانون الثاني قد دمَّ

ألسلحة املزعوم بشأن الهجوم مع أنه كان من املتوقع أن الجيش اإلرسائييل، كونه لم يحذر املنازل املجاورة ملخزن ا

وهذه هي الحالة الوحيدة املعروفة لدى منظمة . يسبب حرائق ثانوية من شأنها أن تعرض حياة السكان للخطر

 ً   .العفو الدولية التي قدم فيها الجيش اإلرسائييل تفسريا

  .ان استهدفها الجيش اإلرسائييل مبارشة من دون تحذيروُقتل العديد من املدنيني أو ُجرحوا يف منازل مجاورة ملب

، الالتي ترتاوح تحريروإكرام وسمر ودينا وجواهر وهن  – البعلوشةفقد ُسحقت خمس شقيقات من عائلة 

إذ انهار املنزل عندما . بشمال غزة جبالياحتى املوت تحت ركام منزلهن يف  –سنة  17أعمارهن بني أربع سنوات و 

كانون /ديسمرب 29من ظهر يوم  11:45املجاور يف حوايل الساعة  عماد عقلرسائييل مسجد قصف الجيش اإل 

وقد ُجرحت شقيقتان، وهما سماح، . ولم تتلق العائلة أي تحذير، بل كان أفرادها نائمني يف منزلهم. 2008األول 

وكان . نائمتني يف الغرفة نفسها عاماً، اللتان كانتا 17، البالغة من العمر إيمانعاماً، و 11البالغة من العمر 

شهراً، ينامون يف غرفة أخرى، فأُصيبوا  16الوالدان وشقيقان آخران، هما طفلة رضيع عمرها أسبوعان وولد عمره 

  .كما لحقت أرضار بمنازل مجاورة أخرى. بجراح خفيفة

وقال ". تجمع فيه أعضاء حماس مكاناً معروفاً ي"ونُقل عن الجيش اإلرسائييل قوله إن املسجد استُهدف ألنه كان 

وقد زار مندوبو منظمة العفو الدولية  28.إن أربعة مسلحني كانوا موجودين داخل املسجد يف وقت الهجوم عليه

املوقع، ولكنهم نظراً لحجم الدمار الهائل الذي لحق باملسجد، لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت الجماعات املسلحة 

كما أنها لم تستطع التأكد مما إذا كان املقاتلون . األسلحة أو ألغراض أخرىقد استخدمته لغرض تخزين 

ومن جانبه، لم يقدم الجيش اإلرسائييل أدلة تثبت هذه االدعاءات، من قبيل . الفلسطينيون داخل املسجد عند رضبه

ائييل دقيقة، فإن ذلك ال ولكن حتى لو كانت مزاعم الجيش اإلرس . أسماء املقاتلني الذين كانوا بداخله يف ذلك الوقت

يعفي الجيش من التزامه برضورة اتخاذ االحتياطات الرضورية لتفادي إلحاق األذى باملدنيني، بما يف ذلك إعطاؤهم 

  .تحذيراً فعاالً 

وعند التخطيط الستهداف املسجد، فإن الجيش البد أن يكون عىل علم بأن رضبة بهذا الحجم الكبري من شأنها أن 

وكان بإمكان الجيش أن يحذر عائلة البعلوشة كي تغادر . تدمري الفعيل للمنزل الصغري املجاور للمسجدتؤدي إىل ال

  .منـزلها

ما كنا لنبقى دقيقة واحدة لو عرفنا ": وقالت والدة الفتيات القتيالت الخمس، سمرية بعلوشة، ملنظمة العفو الدولية

  ."هب إىل أي مكان كي نحمي أطفالناكنا سنذ... أنهم سيقصفون مواقع بالقرب من منزلنا 

  الضربات الجوية التي تستهدف األشخاص 2.1.1
فباإلضافة إىل . F-16لقد ُشنت معظم الرضبات التي استهدفت األشخاص من الطائرات بدون طيار واملروحية و 

بحت يف السنوات أنها تُستخدم للمراقبة، فإن الطائرات بدون طيار غالباً ما تكون مزودة بصواريخ دقيقة، وأص

وقد أظهرت . األخرية السالح املختار الذي تستخدمه القوات اإلرسائيلية يف اغتيال املقاتلني الفلسطينيني املطلوبني

مثل تلك الهجمات، مراراً، مدى الدقة املتناهية التي تستطيع هذه الصواريخ أن ترضب بها أهدافها، بما يف ذلك 

  .  أو يف سيارة عىل سبيل املثالإصابة شخص يسري عىل دراجة نارية 
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وتتمتع الطائرات بدون طيار بمجسات برصية استثنائية، بحيث تسمح للمراقبني بأن يروا تفاصيل الهدف، من 

شباط /فرباير 4ففي . قبيل نوع قطع املالبس التي يرتديها الشخص املراَقب أو لونها وماهية األشياء التي يحملها

ل ط2009 ً ": ائرة إرسائيلية بدون طيار، مثالً، قال مشغِّ فنا عىل إرهابي يشبه جنديا إرسائيليا وقد مكَّنتنا . لقد تعرَّ
آلة التصوير من رؤيته بوضوح، فقد كان يرتدي سرتة جلدية خرضاء، ويسري حامالً جهاز راديو كبري يبدو كجهاز 

 ً ، وكان يسري منخفضاً بالقرب من ورأينا أنه لم يكن يرتدي خوذة الجيش. الراديو الذي يستخدمه الجيش تماما

ً . الجدار مرتدياً بنطاالً أسود الطيارين " فإن ووفقاً للجيش اإلرسائييل، 29."وبات من الواضح أنه لم يكن جنديا

أما األسئلة التي تثريها  30".يستطيعون تحويل مسار الصواريخ وهي يف الطريق إىل أهدافها لتجنب رضب املدنيني

لة ملاذا استُهدف كل هذا العدد من األطفال واملدنيني : يف هذا التقرير وغريه من التقارير فهي هذه الحاالت املفصَّ

اآلخرين املرئيني أصالً؟ ملاذا لم يتم تحويل مسار تلك الصواريخ عندما اتضح أنها عىل وشك أن ترضب األطفال 

  31وغريهم من املدنيني؟

  .ة أطفال يلعبون بالقرب من منازلهم أو عىل أسطحهالقد كان العديد من الذين ُقتلوا يف الرضبات الجوي

سنوات، برضبة  10، وعمرها شذى عبد الهباشعاماً، وابنة عمها  13، وعمرها إرساء قيص الهباشفقد ُقتلت 

يف  2009كانون الثاني /يناير 4يف  حي التفاح بمدينة غزةصاروخية بينما كانتا تلعبان عىل سطح منزلهما يف 

عاماً، رجليها االثنتني، بينما  14، وهي شقيقة شذى وعمرها جميلةوفقدت . لثالثة والنصف مساءً حوايل الساعة ا

  .عاماً، رجالً واحدة 16، البالغ من العمر محمدفقد ابن عمها 

كنا نلعب عىل تراس ": عاماً، ما حدث عىل النحو اآلتي 15، البالغ من العمر محمود عمار الهباشوقد وصف 

. ونُطعم الحمام، عندما سمعت صديقاً يل يناديني من الشارع، فذهبت إىل حافة الجدار كي أراه السطح كاملعتاد
ورأيت  جبل الريسوفجأة نظرُت إىل . وحرض شقيقي وابناء عمي، ووقفنا جميعاً نتبادل الحديث مع ابن الجريان

. ُت وكأن الهواء حويل قد ُفرِّغشعرت كأنني أطري يف الهواء، ثم سقط. وهربت!" صاروخ صاروخ"ملعاناً، فرصخت 
هرعت نازالً الدرج وسمعت . بعد ذلك كان الهواء املحيط بي مليئاً بالغبار والدخان، فلم أستطع رؤية أي يشء

، الذي كان قد سقط من السطح وكان يتدىل من أحد محمدكانت تجر شقيقي . شقيقتي ترصخ يف إحدى الغرف

  ."كانت جراحه رهيبة، وقد برُتت ساقه. الداخلولذا ساعدتها يف سحبه إىل . النوافذ

عندما سمعت صوت االنفجار، عرفت أنه كان عىل السطح، ": ملنظمة العفو الدولية جميلةو شذىوقال والد 
وشقيقته يسحبان محمد، الذي كان قد  محمودسمعت رصاخاً، ووجدت ابن عمي . فذهبت برسعة إىل منزل أخي

هرعت صاعداً إىل السطح، فوجدت ابنتي . ألطفال، فقالوا يل إنهم عىل السطحسألت عن بقية ا. سقط من السطح
أما األطفال اآلخرون فقد أُصيبوا جميعاً بجروح وبرُتت . وابنة أخي وقد تفجرتا وتحول جسداهما إىل أشالء

أخي وابنتي لقد برُتت ساقا كل من ابنتي وابنة . قمت باستدعاء سيارة إسعاف، نقلتهم إىل املستشفى. أطرافهم
فأي خطأ ارتكبه هؤالء . جميلة، كما برُتت ساق محمد، وكلتاهما ترقدان يف املستشفى يف اململكة العربية السعودية

  "األطفال؟ وملاذا استهدفوا هذا الفرح وهذه الرباءة؟

، وابن سنة 11، وعمره محمد، وعمره ثماني سنوات، وشقيقه عبدربهوهم  - األسطلقتل ثالثة أطفال من عائلة 

برضبة صاروخ أُطلق من طائرة بدون طيار يف الساعة الثانية من بعد  –سنة كذلك  11، وعمره عبدالستارعمهما 

وكان . ، الواقعة يف شمال رشق خان يونس بشمايل غزةالقرارةيف  2009كانون الثاني /يناير 2ظهر يوم 

وقال سكان املنازل املقابلة . من منزلهم األطفال يجمعون قصب السكر ويلعبون عىل بعد بضعة مئات األمتار

للطريق الذي قتل فيه األطفال ملنظمة العفو الدولية إن املنطقة كانت هادئة إال من طائرة بدون طيار كانت تحوم 
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وفجأة أطلقت .. الطائرات الطنانة تحلق فوق رؤوسنا كل الوقت، ولذا فإن املرء ال يفكر بها ": فوق رؤوسنا
  ."إنني لن أنىس ذلك املشهد. هرعنا إليهم، فوجدناهم إرباً ومحروقني بصورة رهيبة. طفالصاروخاً أصاب األ 

أما البقعة التي ُقتل فيها األطفال فكانت عىل زاوية طريق ترابي وطريق رئييس بالقرب من أحد الحقول، ولكنها 

وقد ظهر عىل برج .  كانوا أطفاالً بعيدة عن املنطقة الزراعية، وبالتايل فقد كان واضحاً من الجو أن املستهدفني

أسالك الكهرباء القائم بالقرب من املكان الذي ُقتل فيه األطفال رشقات من الثقوب املربعة التي أحدثتها الشظايا 

وبعد حفر . واضحة يف الرمل) سم 10قطرها حوايل (املتفجرة من الصواريخ، وكانت هناك حفرة عميقة صغرية 

شف مندوبو منظمة العفو الدولية أجزاء من اللوحة الكهربائية للصاروخ وأسالك ومكونات حوايل ثالثة أمتار، اكت

  .كهربائية أخرى، باإلضافة إىل شظية من غالف الصاروخ

، هيا، البالغة من العمر خمس سنوات، وشقيقتها ملى طالل حمدانُقتلت ، 2008كانون األول /ديسمرب 30يف 

ففي حوايل الساعة الثامنة . وعمره ثماني سنوات، بالقرب من منزلهم ،إسماعيلسنة وشقيقهما  12وعمرها 

صباحاً، بعد اإلفطار، أرسلتهم والدتهم كاملعتاد لحمل أكياس القمامة إىل مكب النفايات الذي يقع عىل بعد حوايل 
ليات وبعد لحظات سمعت العائلة صوت انفجارات هائلة لعم. بشمال غزة بيت حانونمرت من منزلهم يف  200

لم ندرك أن أطفالنا يمكن ": وقال والد األطفال ملنظمة العفو الدولية. هزَّت الحي بأكمله F-16قصف من طائرة 
لقد وجدنا جثثهم مدفونة تحت الرتاب الذي حفرته القنبلة يف . أن يُستهدفوا ويمكن أن يرُضبوا عندما أرسلناهم

إنني ال . نما فارق اسماعيل الحياة يف اليوم التايل يف املستشفىفقد لقيت الفتاتان حتفهما فوراً بي. األرض الخالء
  ."أعرف خطأً ارتكبه أولئك األطفال، فلم يكونوا يحملون صواريخ، بل كانوا مجرد أطفال

ووجد مندوبو منظمة العفو الدولية يف املوقع الحفرة التي أحدثها ارتطام القنبلة يف املكان الذي ُقتل فيه األطفال 

مرتاً ورضبت أنابيب املياه الرئيسية  40بينما سقطت قنبلة أخرى عىل بعد نحو . من مكب النفاياتبالقرب 

  .وتمديدات املجاري مما سبَّب اختالط املياه باملجاري وحرم السكان من الحصول عىل مياه الرشب

ريخ أو حفروا أنفاقاً يف ومن املحتمل أن يكون املقاتلون الفلسطينيون، يف مرحلة ما يف السابق، قد أطلقوا صوا

بيد أن املنطقة، بحكم قربها الشديد من إرسائيل، خاضعة ملراقبة لصيقة من قبل . املنطقة التي ُقتل فيها األطفال

وتحوم طائرات املراقبة اإلرسائيلية بدون طيار . الجيش الذي يرصد قيام املقاتلني بإطالق صواريخ أو حفر أنفاق

ولذا كان واضحاً . وكان األطفال موجودين يف منطقة مفتوحة وهوجموا يف وضح النهار. فوق املنطقة بشكل مستمر

أما إذا اعتمد القصف عىل معلومات . بالنسبة للذين يخضعون املنطقة للمراقبة أن األشخاص الثالثة كانوا أطفاالً 

بني املقاتلني واألطفال، فإن من طائرات املراقبة وكانت الرؤية ضعيفة لسبب ما، بحيث لم يكن باإلمكان التمييز 

وإذا كان موقع الرضبة غري مراَقب يف وقت تنفيذها، فإن الهجوم يف هذه الحالة يعترب . الرضبات كان يجب أال تُنفذ

 ً   .وقد استُهدفت العائالت وهي جالسة يف باحات منازلها .عشوائيا

، البالغة نوروابنتهما  سمريةوزوجته  عزالدين وحيد موىسُقتل ، 2009كانون الثاني /يناير 14يف مساء يوم 

عاماً، يف رضبة بصاروخ أطلقته طائرة  28و  23عاماً، وأوالدهما الثالثة، الذين ترتاوح أعمارهم بني  14من العمر 

غزة ذات الكثافة السكانية منطقة صربا بمدينة بدون طيار بينما كانوا يجلسون يف باحة منزلهم الصغرية يف 

شقيق وثالث شقيقات (ح طفل خامس كان يجلس يف الباحة وسبعة آخرون من أفراد العائلة كما ُجر. العالية

  .كانوا يف الغرفة املجاورة للباحة يف ذلك الوقت) وزوجة أحد األبناء وطفاله

 14كانت الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم ": ، إحدى البنات الجريحات ملنظمة العفو الدوليةفتحية وقالت
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كان ". الطنانة"واألباتيش و F-6وكانت املنطقة هادئة باستثناء الصوت الدائم لطائرات . انون الثانيك/يناير
التيار الكهربائي مقطوعاً، وجميع أفراد العائلة جالسني يف باحة املنزل يستمعون إىل األخبار واملفاوضات يف مرص 

نريد أن . عىل الفور، وتحول جسد أخي إىل أشالءفُقتل أربعة منهم . والشهداء وغري ذلك، عندما رضبهم الصاروخ
 ً ملاذا قصفوا منزلنا الذي يقع يف منطقة سكنية؟ ونحن لسنا مع حماس وال مع فتح، نحن جميعاً : نفهم شيئاً واحدا

ً . مدنيون أراد السالم، ولكنهم . كان والدي معارضاً إلطالق الصواريخ ضد اإلرسائيليني. ولم يفعل أحد منا شيئا
نحن نريد السالم ونريد إجراء تحقيق، نريد . وحتى اآلن ال نفهم ملاذا، إننا ال نفهم ملاذا. ال عالقة لنا باملقاومة. قتلوه

ملاذا قتلوا والديَّ وعائلتي؟ أي حياة سنعيش بعد اآلن؟ َمن سيعتني . أن نعرف ملاذا أصبحُت وشقيقاتي يتيمات
  "بنا؟

 
  ©AI. لت عائلتهافتحية موىس يف باحة منـزلها، حيث ُقت

، الرميالتُقتل خمسة من أفراد عائلة ، 2009كانون الثاني /يناير 15يف الساعة التاسعة من صباح اليوم التايل، 

وهم ثالثة أطفال ووالدتهم وجدتهم، بصاروخ أطلقته طائرة بدون طيار بينما كانوا يجلسون خارج منزلهم يف 
عاماً وحماتها البالغة  29، وعمرها رميالت أمل: ما الضحايا فهمأ. بشمال غزة بيت الهياخيمة بدوية بضواحي 

، وهي طفلة أريجشهراً، و 13، وعمرها وبراءعاماً،  14، وعمرها صابرينعاماً وأطفالها الثالثة،  60من العمر 

ملنظمة العفو  عطا حسن حسني رميالتوقال والد األطفال . رضيع ال يتجاوز عمرها الشهرين ونصف الشهر
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كنا نقيم مع أقربائنا يف سكن الشيخ زايد يف الجانب اآلخر من الشارع ألن تلك املباني مكونة من شقق ": وليةالد
ويف صبيحة ]. منـزلهم عبارة عن هيكل ضعيف يقع يف وسط بستان. [كبرية ومتينة بدت لنا أكثر أماناً من منزلنا

. للطفل الرضيع، ولحقت بي والدتي وزوجتي واألطفالكانون الثاني عدُت إىل املنزل إلحضار حليب /يناير 15يوم 
سمعت انفجاراً، فخرجت من املنزل ألرى . وبينما كنت يف املنزل، جلست عائلتي يف البستان خارج املنزل مبارشة

لقد فقدت عائلتي بأرسها، جميع . فقد ُقتلوا جميعاً عىل الفور، وتبعثرت أشالؤهم يف كل مكان. مشهداً ملجزرة
ويف موقع الرضبة، شاهد مندوبو منظمة العفو الدولية الحفر املميزة  ."لم يتبقَّ يل يشء. زوجتي، والدتي أطفايل،

  .التي أحدثتها الشظايا املعدنية الصغرية املكعبة الشكل للصواريخ التي تطلقها عادة الطائرات بدون طيار

ويف إحداهما سقطت قذيفة مدفعية . بيع السابقةوكانت املنطقة القريبة من بيت العائلة قد رُضبت مرتني يف األسا

منطقة خالية قريبة، مخلِّفًة حفرتني كبريتني، حيث بدا أن نفقاً كان  F-16يف البستان ويف الثانية قصفت طائرة 

وإذا أخذنا ذلك املوقع بعني االعتبار، وهو عبارة عن منطقة شبه ريفية، فإن من املمكن أن يكون . تحت اإلنشاء

ون الفلسطينيون قد أطلقوا صواريخ من منطقة قريبة يف السابق، مع أن املراقبة اإلرسائيلية لهذه املنطقة املقاتل
ملنظمة العفو  عطا رميالتوقال والد األطفال . الحدودية عادًة ما تكون أشد كثافة عما هي يف أي مكان آخر

. نزل يف أي وقت يف املايض أثناء وجوده يف املنزلالدولية إنه ال علم له بأن صواريخ أُطلقت من منطقة قريبة من امل

بيد أنه شدد عىل أنه يف صبيحة اليوم الذي ُقتلت فيه . ولم يعرف ما إذا كان ذلك قد حدث أبداً أثناء وجوده يف العمل

ويف  وقد وقع الهجوم يف وضح النهار. عائلته، لم يكن هناك أحد يف أي مكان بالقرب من بستانه سوى أفراد العائلة

ومن هنا، فإنه ينبغي أن يكون واضحاً ألولئك الذين . منطقة مفتوحة ليس فيها مزروعات تحجب الرؤية من الجو

  .شنوا الهجمات أن املستهدفني كانوا نساء وأطفاالً 

  "كل ما يتحرك"استهداف  –القصف من الدبابات  3.1.1
، احتلت "الرصاص املسكوب"يل، وحتى نهاية عملية كانون الثاني، عندما بدأ التوغل الربي اإلرسائي/يناير 3من 

وتستطيع الدبابات . عرشات الدبابات مواقع لها يف أماكن مختلفة من قطاع غزة، ومعظمها يف رشق غزة وشمالها

هة البالغة الدقة  120إطالق ذخائر ذات قوة تفجريية عالية، والسيما قذائف الخارقة من عيار  ملم والقذائف املوجَّ

  32.الحركة وعىل األهداف املتحركة ومن مسافة تصل إىل ثالثة كيلومرتاتأثناء 

ومن هذه املواقع داخل غزة، غالباً ما أطلقت الدبابات اإلرسائيلية نريانها عىل املنازل الفلسطينية من مسافة تصل 

ويف جميع . والنساء إىل أكثر من كيلومرتين، مما أدى إىل قتل عرشات املدنيني العزل، بينهم العديد من األطفال

الحاالت التي حققت فيها منظمة العفو الدولية، لم يكن الضحايا عالقني يف مناطق تبادل إطالق النار بني الجنود 

والنمط السائد هو أن قذائف دبابة منفردة، وليس وابالً من . واملقاتلني، ولم يكونوا يشكلون درعاً برشياً للمقاتلني

وهو ما يشري  –لق عىل املنازل بينما كان ساكنوها يقومون بأنشطتهم اليومية املعتادة قذائف الدبابات، كانت تُط

  .إىل عدم وجود معارك بالقرب من تلك املنازل

كان ضمن املوجة األوىل ) وحدة النخبة املقاتلة يف الجيش اإلرسائييل(فقد قال عوفر، وهو جندي يف لواء غوالني 

مرة، تلقينا أوامر بتصويب مدافعنا الرشاشة عىل كل نقطة يُشتبه يف أنها يمكن عندما دخلنا أول : "للهجوم الربي
وأعلمنا املدنيني القاطنني يف املنطقة بأننا . أطلقنا النار عىل كل يشء يتحركوقد . أن تُستخدم إلطالق النار علينا

..." ال بد أنهم من حماسوإذا مكثوا هناك، ف. سندخل، ولذا فإنني ال أشعر باألىس عىل أي شخص يُصاب بأذى

  33)التشديد مضاف(

يف فرداً من أفراد العائلة املمتدة  29، التي فقدت لعائلة السمونيومن بني الحاالت التي تسبب الصدمة ما حدث 
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وقد ُقتل معظم الذين هلكوا عندما ُقصف أحد منازل العائلة، وهو منزل . حي الزيتون بجنوب رشق مدينة غزة

أي بعد يوم من صدور أوامر من ، 2009كانون الثاني /يناير 5ئف دبابة عىل ما يبدو يف بقذا وائل السموني

. الجنود اإلرسائيليني لعرشات من أفراد العائلة باالنتقال إىل هناك من منزل قريب يعود إىل العائلة املمتدة نفسها

أفراد العائلة اآلخرين قضوا نحبهم يف  وباإلضافة إىل األشخاص الذين ُقتلوا يف الهجوم، فإن العديد من الجرحى من

وقد . األيام التالية للهجوم ألنهم ظلوا عالقني يف املنزل بسبب منع الجيش سيارات اإلسعاف من الوصول إىل املنطقة

وظل . نزف بعض أفراد العائلة حتى املوت عىل مدى ثالثة أيام بينما كانوا ينتظرون، عبثاً، قدوم أحد إلنقاذهم

  .دة ثالثة أيام بال طعام أو ماء ملقون بجانب جثث أمهاتهم وأشقائهم وأقربائهم املوتىاألطفال مل

  

 © AI  2009 الثاني كانون/يناير 18 في السموني عائلة أفراد جثث انتشال

] 2009كانون الثاني /يناير 3يف [جاء الجنود إىل املنطقة ليالً ": ملنظمة العفو الدولية صالح السمونيوقد قال 

واعتقدنا أننا إذا أقمنا يف منزلنا . كانون الثاني جاء عدد من أقربائي إىل منزيل لإلقامة معنا/يناير 4ند فجر يوم وع
هؤالء هم أطفايل : "بعد قليل، حرض الجنود إىل املنزل وتحدث والدي معهم باللغة العربية قائالً . فإننا سنكون بخري

لجنود بمغادرة منزلنا والذهاب إىل منزل وائل عىل الجانب اآلخر من أمرنا ا". وعائلتي، وال يوجد إرهابيون هنا
ومكثنا هناك طوال . شخص، بيننا العديد من األطفال 100كنا أقرباء كثريين، حوايل . الشارع وأطعنا أوامرهم

ىل املنطقة، حتى لم يُسمح ألحد باملجيء إ. لم يكن لدينا طعام يُذكر يف املنزل، وكان األطفال جائعني. النهار والليل
حاولت مع ثالثة من أبناء عمي الخروج ) كانون الثاني/يناير 5(يف الصباح التايل . سيارات اإلسعاف، وكنا خائفني

رة لجلب بعض البندورة والحطب كي نطهو شيئاً نأكله وحاملا خرجنا من املنزل، . من املنزل إىل الحديقة املسوَّ
، بينما أُصبت أنا ووائل بجروح، فرتاجعنا إىل داخل املنزل، ثم حمديو محمد تعرضنا للقصف، فُقتل ابنا عمي

كانت . شخصاً وخرج معظم اآلخرين 25فُقتل نحو . من األعىل –ُقصف املنزل مرة أخرى بقذيفتني عىل األقل 
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، وقد ُقتلت، لكنها ظلت تحمي الطفل بجسدها )عمره ستة أشهر( محمودتحتضن الطفل الرضيع  رحمةوالدتي 
ً . نقذت حياتهوأ  مها ، وكذلكإياد زوجة أخي صفاءوُقتلت . كما ُقتل طفال وائل، وهما ولد وبنت. وُقتل والدي أيضا

ملاذا قصفوا املنزل بعد أن حرشونا جميعا فيه؟ فكَّرنا يف أننا سنُقتل جميعاً، . محمد وطفلهما حلميزوجة أخي 

عديد منا مصابني بجروح، وأنا منهم؛ فقد أُصبُت يف رأيس كان ال. ففرَّ من املنزل كل من استطاع إىل ذلك سبيال
، الصوافريي وعىل مقربة منا كان هناك جنود يف منزل عائلة. وكان الدم يسيل عىل وجهي بينما كنت أركض

وعندما وصلنا إىل منطقة آمنة أطلقنا . فرصخوا بنا كي نعود أدراجنا وأطلقوا النار علينا، ولكننا واصلنا الهرب
ار واتصلنا بالصليب األحمر كي يرسل سيارة إسعاف إىل املنزل لنقل الجرحى، ولكن الجيش منع سيارات اإلنذ

كنا نعلم أن ثمة أشخاصاً يف املنزل مازالوا عىل قيد الحياة ألننا اتصلنا بأرقام . اإلسعاف من االقرتاب من املنطقة
وقد فارق بعض . نوا مذعورين، وجثث القتىل من حولهمالهواتف الخليوية املوجودة معهم، فردَّ علينا األطفال، كا

ولم يتمكن الصليب األحمر من الوصول إىل املنزل إال بعد مرور ثالثة أيام . الجرحى الحياة وهم بانتظار إنقاذهم
وسرياً عىل األقدام ألن الجيش منع سيارات اإلسعاف من االقرتاب؛ وقد عثر املسعفون عىل بعض األطفال أحياًء، 

  )2.4.1أنظر مزيد من التفاصيل يف الفصل . ("ىل آخرين عديدين وقد فاضت أرواحهموع

  © AIصالح السموني وابن أخيه 

كانون الثاني، قام الجيش اإلرسائييل بهدم املنزل بالجرافات عىل /يناير 7بعد أن أنقذ الصليب األحمر الجرحى يف 

تركهم بسبب عدم السماح لهم بإحضار سيارات اإلسعاف رؤوس املوتى، الذين اضطر مسعفو الصليب األحمر إىل 

 18وعندما قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة املنطقة يف . إىل منطقة قريبة بحيث يستطيعون نقلهم

كانون الثاني، وهو اليوم األول لوقف إطالق النار، كان الناجون من العائلة يحفرون وينتشلون جثث /يناير

هم أطفال ونساء ومسنون، من تحت أنقاض املنزل الذي هدمه الجنود اإلرسائيليون عىل جثث من أقربائهم، ومعظم
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ويف منزل صالح السموني املحرتق جزئياً، ظهر شقيقه حلمي وقد طار صوابه حزناً عىل فقدان زوجته وابنه . فيه

أطفاالً وبالغني  - العديد من أقربائه وقد رسد األحداث نفسها ملنظمة العفو الدولية، مثلما فعل. والعديد من أقاربه

  .ممن أجرينا معهم مقابالت منفصلة –

عاماً، مع  40، وهي أم لثمانية أطفال، عمرها أمل زكي عليوة، ُقتلت 2009كانون الثاني /يناير 5بعد ظهر يوم 

املطبخ يف الطابق وقد كانت أمل يف . حي الشجاعية الجديدة بمدينة غزةأربعة من أطفالها يف منزلهم الواقع يف 

عرصاً  4:05كانت الساعة . األول من املنزل، بينما كان زوجها وأطفالها وبنات اختها يف املطبخ ويف الغرف املجاورة

عندما رضبت قذيفة دبابة منـزلهم، حيث مرَّت عرب شباك غرفة النوم الشمالية الرشقية واخرتقت الجدار مروراً إىل 

، معتصمسنوات وثالثة من أبنائها، وهم  10البالغة من العمر النا وابنتها  أملت املطبخ حيث انفجرت هناك وقتل

سنة، وابنتهما  16، منترصوابنهما  حيدروُجرح زوجها . ، سبع سنواتوإسماعيلسنة،  12، ومؤمنسنة  14

وعندما . انكانت غدير وملى مستلقيتني عىل أرضية غرفة النوم تكتب. سنة 12، ملىسنة، وابنة اختها  15، غدير

  .اخرتقت قذيفة الدبابة غرفة النوم، تسببت يف سقوط خزانة مالبس فوقهما، فشكلت حماية لهما من االنفجار

 

   © privateكانون الثاني مع والدتهم /يناير 5أطفال عائلة عليوة، الذين ُقتلوا يف 

وأشار خط النار املمتد من نافذة . ملم 120 وقد وجد مندوبو منظمة العفو الدولية يف املنزل أجزاء من قذيفة دبابة

غرفة النوم التي دخلت منها قذيفة الدبابة إىل موقع عىل بعد أكثر من كيلومرت واحد إىل الشمال الرشقي يف منطقة 

وكانت آثار الدبابات ال تزال مرئية عندما . جبل ريس، حيث كانت الدبابات اإلرسائيلية متمركزة يف وقت الهجوم

  34.مة العفو الدولية املكانزارت منظ

، البالغة من العمر فوزية فواز صالحُقتلت ، 2009كانون الثاني /يناير 17 يوم من بعد ظهر 2:15ويف الساعة 

بشمال  جباليا، البالغ من العمر أربع سنوات، بينما كانا يلعبان يف منزل العائلة يف أحمدثالث سنوات وشقيقها 

وكان األطفال يلعبون يف غرفة . ، وعمره ثماني سنواتومحمدره سبع سنوات، وعم فرج،وُجرح شقيقاهما . غزة

وقد قال والد األطفال . يف الطابق الثالث من منزل األرسة عندما اخرتقت قذيفة دبابة النافذة وانفجرت يف الغرفة

اءوا لإلقامة معنا ألن كان ذلك آخر يوم يف الحرب، وكان منزلنا يعجُّ باألقارب الذين ج": ملنظمة العفو الدولية
كان الجميع يف الطابق السفيل، وكانت زوجتي . املنطقة كانت آمنة؛ فنحن يف قلب مدينة جباليا، بعيدين عن الحدود

كيف يمكن ألحد أن يطلق . هنا يف األعىل تغسل األطباق يف الغرفة الخلفية وتراقب األطفال الذين كانوا يلعبون هنا
  "ة وأن يقتل أطفاالً أبرياء كهؤالء؟النار عىل املنازل املدني

يف  الدكتور عزالدين أبو العيشرضبت قذيفتا دبابة غرفة يف شقة  2009كانون األول /يناير 16بعد ظهر يوم 



 غـزة/إرسائيـل 

ً  22": املسكوب الرصاص" عملية  والدمار املوت من يوما

 

 2009 تموز/يوليو  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 15/015/2009: الوثيقة رقم

30 

عاماً، وابنة أخيه  14، وآيةعاماً،  15، وميارعاماً،  21، بيسان: الطابق الرابع، فأودت بحياة ثالثة من بناته، وهن

ً  16، نور وقد اخرتقت . عاماً، وشقيقه بجروح خطرية 13، غيداءعاماً، وابنة أخيه  16، شذىوجرحت ابنته . عاما

إىل الغرفة، سقطت قذيفة  بيسانوعندما هرعت . القذيفة األوىل غرفة البنات، حيث كانت خمس منهن يدرسن

  .أخرى، أسفرت عن مقتلها

بيب اختصاص يف الخصوبة مشهور يعمل يف وبعد القصف بفرتة وجيزة، تلقى الدكتور أبو العيش، وهو ط

مستشفى إرسائييل، من محطة تلفزة إرسائيلية كانت قد أجرت معه مقابلة حول الحملة العسكرية اإلرسائيلية يف 

وقد أدى نداؤه اليائس واملأساوي طلباً لإلغاثة عىل التلفزيون اإلرسائييل إىل تحريك مشاعر الناس يف إرسائيل . غزة

  .ط أضواء االهتمام عىل محنة املدنيني يف غزةوالخارج وسلَّ 

وقد قام خبري عسكري عضو يف وفد منظمة العفو الدولية يف غزة بفحص أجزاء املقذوفات التي رضبت املنزل، 

ملم، وهي متسقة مع نمط الرضر  120وتوصل إىل نتيجة مفادها أنها جاءت من قذائف مدفعية إرسائيلية عيار 

  .وأشار خط النار إىل املوقع الذي كانت الدبابات اإلرسائيلية تتمركز فيه. الذي وقع يف الغرفة

وعىل الرغم من األدلة التي ال تُدحض عىل أن الهجوم شنته دبابات إرسائيلية، فقد زعمت مصادر الجيش اإلرسائييل 

ن قناصة عرب وسائل اإلعالم بأن منزل الدكتور أبو العيش يمكن أن يكون قد رُضب بصاروخ فلسطيني وأ

  35.فلسطينيني كانوا يطلقون النار من املنزل

قبل أن يعرتف الجيش اإلرسائييل بأن الرضبة جاءت من  –شباط /فرباير 4حتى  –يوماً  19وقد استغرق األمر 

وإذا كانت الرضبات قد ُسجلت بشكل سليم، كما ينبغي، فإن الجيش كان يجب أن يجري تدقيقاً . دبابة إرسائيلية

أصدر "ويف تعليق عىل الحالة، ادعى الجيش بأنه . الرضبة التي استهدفت منزل الدكتور أبو العيشفورياً يف 
تحذيرات إىل سكان حي الشجاعية عن طريق إسقاط آالف املنشورات، باإلضافة إىل إصدار تحذيرات بهذا الشأن 

حدده الجيش خطأ، إذ أنه يقع يف  بيد أن موقع منزل الدكتور أبو العيش الذي 36."عرب وسائل اإلعالم الفلسطينية

  .جباليا وليس يف الشجاعية، وهذه معلومة تفصيلية مهمة للغاية

ويف مقابلة مع هيئة اإلذاعة الربيطانية، أنكر وزير الداخلية اإلرسائييل يف ذلك الوقت مسؤولية الجيش عن الرضبة 

 تقريرويف ال37".وم، فإنه يقع عىل عاتق حماسإذا كان هناك من ل": التي أصابت منزل الدكتور أبو العيش، قائالً 

تعرفت عىل  القوات اإلرسائيلية"، زعم الجيش اإلرسائييل أن 2009نيسان /أبريل 22اإلعالمي الذي قدمه يف 
أشخاص مشبوهني يف الطابق الثالث من املبنى، مما أثار ُشبهات حول قيام أولئك األشخاص بمراقبة القوات 

، وأن أربع نساء كن يف املنزل نفسه يقمن بمهمة "نريان القناصة نحوها من مبنى آخر اإلرسائيلية بهدف توجيه
، وأن قوات األمن اإلرسائيلية حثت الدكتور أبو العيش عىل مغادرة املنزل ومنطقة القتال يف "االستطالع قد أُصبن

بيد أن الجيش لم يقدم  ."ر الواضحةاأليام التي سبقت الحادثة، ولكنه اختار البقاء يف منزله عىل الرغم من املخاط

دليالً واحداً يثبت مزاعمه بشأن وجود أي مسلحني أو مستطلعني يف منزل الدكتور أبو العيش، أو يثبت أنه حثه 

 ً ويف مقابالت مع التلفزة اإلرسائيلية يف . عىل مغادرة املنزل، وهو ادعاء يرفضه الدكتور أبو العيش رفضاً قاطعا

الهجوم عىل منزله، أعرب الدكتور أبو العيش عن مخاوفه ألن دبابة إرسائيلية كانت متمركزة األيام التي سبقت 

  .بالقرب من منزله

جابر أبو ، ُقصف منزل قيادي معروف يف حركة فتح، وهو الدكتور 2009كانون الثاني /يناير 8وبعد ظهر يوم 
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بصاروخ وبقذيفة دبابة،  تل الهوا بمدينة غزة، حي، وهو شقة يف الطابق السابع يف برج األطباء الواقع يف النجا

وقد . بجراح خطرية إحسان، وهو صحفي، وأُصيبت ابنته إيهاب الوحيديوصهره  رقيةفُقتلت زوجة أبو النجا 

كانوا جالسني بينما هو كان . كانت زوجتي وابنتي وزوجها يف الرشفة": قال الدكتور أبو النجا ملنظمة العفو الدولية
كنت قد ذهبت للتو إىل . مع إىل األخبار عرب هاتفه الخلوي مستخدماً سماعة ويتناقش مع زوجته وزوجتيواقفاً يست

سنة وحفيدي الذي لم يتجاوز العرشة أشهر موجودين يف الشقة،  17الحمام، وكانت ابنتي، البالغة من العمر 
من تحت الجدار املنهار إىل داخل  عندما جاءت الرضبة األوىل، فهرعُت إىل الرشفة وقمُت بسحب ابنتي إحسان

 ً   ".الشقة، ثم جاءت رضبة أخرى، فأصبح كل يشء ساكنا

  إطالق النار من مسافات قريبة 2.1
إن معظم الحاالت التي حققت فيها منظمة العفو الدولية واملتعلقة بإطالق النار من مسافات قريبة شملت 

وكان آخرون . ثناء فرارهم من منازلهم بحثاً عن ملجأأشخاصاً، وبينهم أطفال ونساء، أُطلقت عليهم النار أ

وتُظهر األدلة أنه ال يُعقل أن يُنظر إىل أي منهم عىل أنه كان يشكل . يقومون بأنشطتهم الحياتية اليومية املعتادة

إن القتل . تهديداً للجنود الذين أطلقوا النار عليهم، كما تُظهر أنه لم تدْر أية معارك بالقرب منهم عندما ُقتلوا

  .املتعمد للمدنيني العزل يعترب جريمة حرب

بينما  أبو حليمة عائلةأطلق جنود إرسائيليون النار عىل أفراد من ، 2009كانون الثاني /يناير 4بعد ظهر يوم 

كانوا ينقلون إىل املستشفى بعض أقربائهم ممن أُصيبوا يف هجوم مدمر بالفسفور األبيض عىل منزلهم يف منطقة 

محمد حكمت أبو سنة، وابن عمه  17، وعمره أبو حليمة مطروُقتل يف الهجوم . بشمال غرب غزةصيافا 

ً  19، وعمره حليمة   .عاما

هرعُت إىل هناك، فرأيتها  صباحعقب قصف منزل : "، ملنظمة العفو الدوليةنبيلة أبو حليمةوقالت والدة مطر، 
ً شهدتحرتق وهي تضم طفلتها  كان زوجها وبعض أطفالها قد لقوا حتفهم، بينما كان . ، التي كانت محروقة تماما

وضعنا . لم تتمكن سيارات اإلسعاف من الحضور ألن املنطقة كانت مطوقة بالجيش اإلرسائييل. اآلخرون يحرتقون
، غيداء زوجته) ابن صباح( محمدحمل ابن أخي . بعض الجرحى يف عربة مربوطة بجرار لنقلهم إىل املستشفى

قاد ابن . ، التي كانت تحرتق كذلكفرحيلتهم جميع أجزاء جسمها، بينما حملُت طفلتها الصغرية  التي كان الحريق
وحملوا جثة الطفلة شهد وجثتني  عيلو عمروابنا أختي  مطرالجرار، وجاء معنا إبني  محمد حكمتاختي 

 أقرب مستشفى، وهو توجهنا إىل. كما غادر أقرباء آخرون. وُوضعت صباح والجرحى اآلخرون يف سيارة. أخريني
، ساحة العطاطرةوعندما اقرتبنا من املدرسة الواقعة يف الطريق إىل . مستشفى كمال عدواناملعروف باسم 

وفجأة أطلق الجنود النار علينا، فُقتل ابن مطر ومحمد حكمت، وأجربنا الجنود . شاهدنا جنوداً إرسائيليني فتوقفنا
وقد سمحوا ملحمد وغادة وفرح . وعمر، اللذين كانا قد أُصيبا بجراح عىل النـزول من العربة، فهربُت مع عيل

38." باملرور، لكن سرياً عىل األقدام، ولم يسمحوا لنا بنقل املوتى
   

وقد . يوماً ألن الجيش اإلرسائييل لم يسمح لسيارات اإلسعاف أو ألي شخص باالقرتاب 11بقيت الجثث هناك ملدة 

وقال إنه أُصيب برصاصة يف كتفه، بينما أُصيب مطر ومحمد حكمت . لعفو الدوليةرسد عمر القصة نفسها ملنظمة ا

يف الصدر، وكانت جراحهما خطرية إىل حد أنهما لم يتمكنا من الحركة، ولكن لو أنه ُسمح ألحد بالوصول إليهما، 

  . لربما كان باإلمكان إنقاذ حياتهما

كانون الثاني /يناير 15اسرتجاع جثث أقربائهم ودفنها يف  إنهم تمكنوا يف نهاية املطاف من محمودوقال شقيقه 

وتُظهر صورة . شهدبمساعدة الصليب األحمر، ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت الكالب الضالة قد أكلت رجيل 
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  .التقطها أحد أفراد العائلة بالهاتف الخليوي جثة شهد املتفحمة حيث لم يتبقَّ من رجليها سوى العظام

عاماً، بينما  47يف رأسها، وهي امرأة عمرها روحية النجار أُطلقت النار عىل ، 2009كانون الثاني /يناير 13ويف 

خان القريبة من  خزاعةكانت تسري عىل رأس مجموعة من النساء تحمل راية بيضاء بالقرب من منزلها يف قرية 

انت بجانبها عندما أُطلقت عليها النار، عاماً، والتي ك 14، البالغة من العمر هبةوقالت ابنتها . بشمال غزة يونس

  :ملنظمة العفو الدولية

كانون الثاني، كان هناك قصف بالقرب منا، ولم يجرؤ أحد /يناير 12يف حوايل الساعة الحادية عرشة من مساء "
 وقد سبب القصف حرائق، وبتنا نعرف اآلن أن الفسفور األبيض هو الذي سبب تلك الحريق، ولكننا. عىل الخروج

وبعد فرتة قصرية، نادى الناس قائلني إن حريقاً اندلع بالقرب من منزلنا، . لم نكن نعرف هذه الحقيقة حينئذ
وحملت راية بيضاء لتبني للجنود أنها لم تكن تشكل تهديداً لهم يف حالة وجودهم يف . وخرجت والدتي إلطفائه

وعند . ن القصف، ويف الصباح سمعنا أصوات جرافاتووقع املزيد م. وقد أخمدت النار وعادت إىل الداخل. املنطقة
انبالج الفجر صعدنا إىل السطح حاملني رايات بيضاء كي يعرف الجنود أن ثمة أناساً يف املنازل، وطلبت والدتي 

، وبعضهم اآلخر أقعده الخوف عن الفرار، ألن . من الجريان القيام باليشء نفسه كان الجريان يرصخون، بعضهم فرَّ
كانت جرافات . قالوا إن يف منطقتنا قوات خاصة، باإلضافة إىل الجنود الذين يرتدون البزات العسكريةالناس 

ويف حوايل الساعة السابعة . الجيش تهدم املنازل املجاورة، وخرج األطفال والنساء من منازلهم وجاءوا إلينا
صباحاً قررنا مغادرة املنزل والذهاب إىل وسط ويف حوايل الساعة الثامنة . والنصف، تجمع عدد كبري منهم يف منزلنا

وقد أعطت والدتي لألشخاص املوجودين مالبس بيضاء كي يصنعوا منها رايات، وحملت هي . القرية، طلباً لألمان
بجوارها من الجانب اآلخر، وكانت  ياسمني كنت بجوارها، بينما كانت. راية بيضاء وسارت يف مقدمة املجموعة

رسنا بضع خطوات، وقالت ياسمني إنها شاهدت جنوداً يف املنازل القريبة، وأدارت . إىل األعىل تحمل طفلها فاطمة

ويف تلك اللحظة أُطلقت عليها النار يف الجانب األيرس . والدتي رأسها كي تتحدث إىل الجريان وتقول لهم أال يخافوا
حاولت ياسمني مساعدتها، ولكنها فسقطت، و . من رأسها واخرتقت الرصاصة رأسها وخرجت من الجانب اآلخر

ولم يستطع أحد مساعدة والدتي أو اسرتجاع جثتها، وظلت ملقاة . فعاد الجميع أدراجهم. تلقت رصاصة يف رجلها
  "  .عىل قارعة الطريق حتى املساء، عندما غادر الجنود

، عندما روحيةنت تجلس بجوار عاماً، ملنظمة العفو الدولية إنها كا 23، البالغة من العمر ياسمني النجاروقالت 

كما أُصيبت هي نفسها برصاصة يف رجلها عندما . أُطلقت عليها النار، وأنها شاهدت جندياً إرسائيلياً يف منزل قريب

وكانت قد فرت من منزلها يف الساعة السادسة والنصف من صباح ذلك اليوم عندما بدأت . حاولت إنقاذ روحية

  .مه، وانضمت إىل النساء األخريات بالقرب من منزل روحيةجرافات الجيش اإلرسائييل بهد

، الزوجة نهى النجاروتلقت منظمة العفو الدولية شهادات حول الحادثة نفسها من عدة شهود آخرين، ومنهم 

كما قام مندوبو املنظمة  39.زكية النجاروإيمان النجار الثانية لزوج روحية، واثنتني أخريني من الجارات، وهما 

وقد . مرت من املكان الذي ُقتلت فيه 100املنزل الذي تمركز فيه الجنود الذين قتلوا روحية عىل بعد نحو بفحص 

ُفتحت ثغرة يف جدار املنزل، وهي من املمارسات االعتيادية للجنود اإلرسائيليني عندما كانوا يستولون عىل منازل 

. ة مقابلة للموقع الذي أُطلقت فيه النار عىل روحيةوكانت الثغر . الفلسطينيني لغرض استخدامها كمواقع للقناصة

عاماً، ملنظمة العفو الدولية، إن الجنود اإلرسائيليني احتجزوه يف ذلك  16، البالغ من العمر محمد النجاروقال 

املنزل وعصبوا عينيه ولم يتمكن من مشاهدة ما كان يفعله الجنود، ولكنه سمعهم يطلقون الرصاص، تبعه 

  ).1.2أنظر شهادته يف الفصل (يف الوقت الذي أُطلقت فيه النار عىل روحية  رصخات نساء
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عزبة عبد أُطلقت النار عىل ثالث فتيات صغريات وجدتهن خارج منزلهن يف  ،2009كانون الثاني /يناير 7ويف 

من العمر ، البالغتان أمل وسعاد عبدربةوقد ُقتلت اثنتان من الفتيات، وهما . بشمال غزة جباليا، رشق ربه

، البالغة سعاد، البالغة من العمر أربع سنوات، وجدتها سمرسنتان وسبع سنوات عىل التوايل، وُجرحت شقيقتهما 

ً  54من العمر  ، وهو من أفراد قوة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ويتوىل خالد عبدربةوقال والد الفتاة . عاما

  :العفو الدولية ملنظمة 40مهمة التنسيق مع الجيش اإلرسائييل،

، عندما غزت القوات اإلرسائيلية غزة، احتلت الدبابات اإلرسائيلية مواقع لها 2009كانون الثاني /يناير 3يف مساء "
إنني أعيش يف منزل من خمسة طوابق مع زوجتي وأطفالنا الخمسة . يف املنطقة، بما فيها بالقرب من منزيل

وجاء عدد من أقربائي لإلقامة يف . لهم وشقيقاتي غري املتزوجاتووالدي، وسبعة من أشقائي وزوجاتهم وأطفا
منزيل عندما دخلت القوات اإلرسائيلية املنطقة، واتخذنا الطابق األريض ملجأً لنا، ألننا تعلمنا من التوغالت السابقة 

هم يمكن أن يعتربوا أنه عندما تكون هناك قوات إرسائيلية حولنا، يكون من الخطر الصعود إىل الطوابق العليا، ألن
  .ذلك خطراً عليهم وبالتايل قد يطلقون النار علينا

من بعد ظهر ذلك اليوم، سمعنا الجنود  12:50كانون الثاني ازداد القصف حول املنزل، ويف الساعة /يناير 7ويف "
  .يطلبون من الجميع، عرب امليكروفون وباللغة العربية، مغادرة منازلهم

 

 © AI  بها لحقت التي اإلصابات من عافيتها تسرتد ربه عبد سعاد

، سعاد، سبع سنوات، ووالدتي سعاد، أربع سنوات، وسمر، سنتان، وأمل(خرجت أنا وزوجتي وبناتي الثالث "

ً  54وعمرها  كانت والدتي ترفع قطعة قماش بيضاء مربوطة بعصا مكنسة، وكنا نحمل قطع قماش بيضاء ). عاما
يف الخارج كانت هناك دبابة متمركزة عىل بعد عرشة أمتار من الباب األمامي . خلفناوكان اثنان من أشقائي . كذلك

توقفنا بال . وكانت هناك دبابتان أخريان بالقرب منا. ملنزلنا، يف حديقتنا التي كانت قد ُدمرت بحلول ذلك الوقت
كان هناك جنديان . علينا به حراك أمام الباب األمامي بانتظار ما سيطلب منا الجنود أن نفعله أو ما سيشريون
وقفنا بال حراك ملدة بضع دقائق، . يقفان خارج الدبابة يف حديقتنا، يتناوالن رقائق البطاطا والشيكوالته وتجاهالنا
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ب سالحه نحونا وأطلق عدة رصاصات . وفجأة ظهر جندي من وسط الدبابة، وكان نصفه األعىل ظاهراً، وصوَّ
كما . كانت تضم إىل صدرها دمية دب فمزقتها الرصاصات. ت يف صدرهافأُصيبت ابنتي أمل بتسع رصاصا

رصاصة يف الصدر، بينما أُصيبت ابنتي سمر بعدة رصاصات يف الصدر  12أو  11أُصيبت ابنتي سعاد بحوايل 
. اعتنيوالبطن، ووالدتي سعاد يف ذراعها وإليتها، عندئذ عدنا أدراجنا إىل املنزل وبقينا منبطحني عىل األرض ملدة س

ثم خرج والدي وتبعته العائلة، وأشار لنا جندي يقف بجانب الدبابة . وكنا نسمع أصوات إطالق نار يف الخارج
وأثناء مغادرتنا، كان الجنود يطلقون الرصاص من . لم يقل شيئاً، واكتفى بإعطاء إشارة لنا بالذهاب. باملغادرة
ً . حولنا شارع صالح وعندما وصلنا إىل تقاطع . ، حاملني بناتي ووالدتيرسنا عىل األقدام مسافة كيلومرتين تقريبا
توقف بجانبنا رجل يركب عربة يجرها حصان ملساعدتنا، ولكن الجنود أطقلوا الرصاص عليه ) دوار زمو( الدين

فارقت أمل وسعاد الحياة، ونقلنا . أدهم مقبلوعلمُت فيما بعد أن الرجل يدعى . وعىل الحصان فأردوهما قتيلني
الرئييس، ثم إىل  مستشفى الشفاءمر إىل مستشفى كمال عدوان، وهو األقرب إلينا، ثم نُقلت فيما بعد إىل س

. إنها االبنة الوحيدة التي بقيت يل ولم أرها منذ ذلك اليوم. وهي اآلن مصابة بشلل تام. القاهرة، ومنها إىل بلجيكا
  ." وزوجتي معها اآلن يف املستشفى يف بلجيكا

وقام وفد األطباء . عاماً الحادثة نفسها إىل مندوبي منظمة العفو الدولية 54سعاد، والدة خالد، وعمرها وقد روْت 

أطباء من أجل حقوق "كانون الثاني نيابًة عن املنظمة غري الحكومية اإلرسائيلية /الدوليني الذي زار غزة يف يناير

التي لحقت بها تتسق مع وصفها لحادثة إطالق بفحص سعاد، وشهدت بأن اإلصابات " فرع إرسائيل –اإلنسان 

  .النار عليها يف اليد اليرسى واإللية

  الهجمات بال تمييز 3.1
  الفسفور األبيض 1.3.1

  

لها" وعىل الرغم من جميع األدوية التي . أشعر وكأن ناراً تشتعل يف جسدي، وال أستطيع تحمَّ

 ً   ."يعطونني إياها، فإن األلم ال يزال مربحا
 

عاماً، تتحدث إىل منظمة العفو الدولية من رسيرها يف املستشفى، بعد مرور  16، البالغة من العمر لمان املنايعةسامية س

  .كانون الثاني/يناير 10بشمال غزة يف  مخيم الالجئني يف جبالياعرشة أيام عىل سقوط قذيفة فوسفور أبيض عىل منزلها يف 

ت اإلرسائيلية الفسفور األبيض عىل نحو مفرط يف املناطق استخدمت القوا" الرصاص املسكوب"خالل عملية 

والفسفور األبيض هو سالح يُطلق من قذائف مدفعية عيار . السكنية، مما أوقع قتىل وجرحى يف صفوف املدنيني

رضبات  –وجميعها أهداف مدنية  –وقد تلقت املنازل واملدارس واملرافق الطبية ومباني األمم املتحدة . ملم155

  .ة بهذا السالحمبارش 

والفسفور األبيض هو سالح يُقصد به أساساً أن يشكل غطاًء لحجب تحركات القوات يف ساحة املعركة، وذلك 

ب"كما يمكن استخدامه لتعيني األهداف، و. بإطالق دخان أبيض كثيف عند اشتعاله مسار الرصاص " تعقُّ

  .اليدوية والصواريخويمكن إطالقه من قذائف املدفعية والقنابل  41.وكسالح حارق

وغالباً ما أطلقت القوات اإلرسائيلية قذائف مدفعية تحتوي عىل الفسفور األبيض الذي ينفجر يف الجو فوق املناطق 
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إن قذائف املدفعية تُستخدم يف ساحات املعارك التقليدية، وهي ليست قادرة عىل إصابة األهداف . السكنية يف غزة

لتي تحتوي عىل الفسفور األبيض والتي تنفجر يف الجو تغطي رقعة أوسع، ألن كل كما أن قذائف املدفعية ا. بدقة

إسفيناً يشبه اإلسفنج مشبعاً بالفسفور األبيض، ويشتعل لدى احتكاكه  116قذيفة تنفجر يف الجو وتطلق 

وأحوال باألكسجني ويتناثر فوق رقعة بحجم ملعب كرة القدم أو أكرب، وذلك بحسب االرتفاع الذي ينفجر فيه 

  . الريح

وباإلضافة إىل التأثري العشوائي ملثل هذا السالح الذي ينفجر يف الهواء، فإن إطالق هذه القذائف من املدفعية يزيد 

، كان الجيش اإلرسائييل قد توقف "الرصاص املسكوب"وحتى تاريخ عملية . من إمكانية تعرض املدنيني للخطر

شخصاً من  18، ُقتل فيها 2006ترشين الثاني /نوفمرب 8دثة رهيبة يف عن إطالق املدفعية عىل غزة عقب وقوع حا

عن طريق  بيت حانونعائلة واحدة يف منزلهم نتيجة إلطالق وابل من قذائف املدفعية التي أصابت عدة منازل يف 

  42.الخطأ عىل ما يبدو

يف العضل ويتغلغل حتى إن الفسفور األبيض يشكل خطورة بالغة عىل حياة البرش ألنه يسبب حروقاً بليغة 

ويمكن أن يسبب تلوثاً ألجزاء أخرى من الجسم، أو حتى . العظام، ويستمر يف االشتعال إىل أن ينقطع األكسجني

. لألشخاص الذين يقومون بمعالجة املصابني، حيث يُحدث تسمماً وتلفاً يف األعضاء الداخلية ال يمكن إصالحه

ممن ينجون عادًة، غالباً  –باملئة  20إىل  10 –غرية نسبياً من الحروق فضحايا الحروق الذين يعانون من نسبة ص

  .ما يلقون حتفهم إذا كانت الحروق ناجمة عن الفسفور األبيض

 
  © AI. صباح أبو حليمة يف املستشفى تكشف عن الحروق العميقة يف يدها

وأربعة من أطفالها وزوجة ابنها ، وهي أم لعرشة أطفال، بجروح خطرية وفقدت زوجها صباح أبو حليمةأُصيبت 

 ،2009كانون الثاني /يناير 4وبعد ظهر يوم . نتيجة لهجوم مدفعي مدمر بالفسفور األبيض عىل منزل عائلتها
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بشمال غرب غزة عندما اخرتقت ثالث قذائف مدفعية تحتوي عىل  الصيافاكانت مع أرستها يف املنزل يف منطقة 

احرتق زوجي وأربعة من أطفايل . احرتق كل يشء: "ملنظمة العفو الدولية وقالت. الفسفور األبيض سطح منزلها
كيف يمكن أن تتحمل أم . ، بني ذراعي، وهي البنت الوحيدةشهدأحياًء أمام ناظري، وانصهرت طفلتي الصغرية 

لحروق رؤية أطفالها وهم يحرتقون أحياء؟ لم أستطع إنقاذهم، لم أستطع مساعدتهم، فقد كنت أحرتق، ومازالت ا
ين   ".تأكل جميع أنحاء جسمي، وال يزال األلم يفتك بي ليالً ونهاراً، إنني أقايس األمرَّ

يف املستشفى آخر مرة، بعد مرور أربعة أسابيع عىل الهجوم،  صباحوعندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية 

وأربعة من  أبو حليمة سعدالله مطرلقد ُقتل زوج صباح . كانت يف حالة حرجة، تعاني من حروق عميقة

وعمرها ال  وشهدسنوات،  10، وعمره وحمزةعاماً،  11، وعمره وزيدعاماً،  14، وعمره عبدالرحيم –أطفالهما 

ً  –شهراً  15يزيد عىل    .لقد ُقتل هؤالء جميعا

ية ، ابن صباح عىل وفد منظمة العفو الدولمحمود، ويف منزل العائلة، عرض 2009كانون الثاني /يناير 22يف 

) العلوي(ملم التي تحمل الفسفور األبيض، والتي اخرتقت سطح الطابق الثاني  155بقايا قذائف مدفعية عيار 

جاءت : "وقال، وهو يشري إىل ثقب يف سقف املمر، حيث ُقتل والده وأشقاؤه. للمنزل وسببت ذلك الحريق والدمار

  ".يف كل يشءرأس والدي، وأرضمت النار "القذيفة من هناك وانفجرت وفتحت 

ويف املنطقة املحيطة باملنزل، رأى . إن ثالث قذائف اخرتقت السطح ودخلت إىل املنزل أحمدوشقيقه  محمودوقال 

ملم التي تحمل الفسفور األبيض وآثار دبابات الجيش 155 مندوبو املنظمة أجزاء أخرى من قذائف املدفعية عيار 

اللتان تعيشان يف الجوار، ملنظمة العفو الدولية، إنهما، بعد رضب ، ديالت ونبيلةوقالت شقيقتا صباح . 43وخنادقه

: منزل صباح هرعتا إليها لتقديم املساعدة، ولكنهما لم تتمكنا من إخماد النار التي التهمت صباح وابنتها شهد

  ".لقد سكبنا املاء عليهما، ولكن النار ظلت مشتعلة"

، فرحوطفلتها  غادة، وكذلك زوجة ابنها عمروعيل وسف يو وُجرح ثالثة من أطفال صباح أبو حليمة، وهم 

آذار، فاضت روح غادة يف مستشفى يف القاهرة متأثرة بحروق بليغة /مارس 29ويف . البالغة من العمر سنتان

  .طالت معظم جسدها

عية إن خطر الفسفور األبيض عىل السكان املدنيني ال ينبع من خصائصه الحارقة فحسب، وإنما من قذائف املدف

أي االنفجار يف الجو عىل ارتفاع آالف  –ويزداد خطره عندما يُستخدم بالطريقة التي استُخدم بها يف غزة . نفسها

فبعد إطالق الفسفور األبيض، تستمر قذائف املدفعية يف مسارها، وغالباً ما تصطدم باملنازل أو غريها من . األقدام

  .املباني وتلحق األذى بكل ما هو قريب منها

، الواقعة إىل الرشق من خان يونس بجنوب غزة، عثر مندوبو منظمة العفو الدولية عىل قذائف مدفعية خزاعة يف

تحمل الفسفور األبيض، بعضها كان كامالً وبعضها اآلخر عىل شكل أجزاء، يف عدة منازل تقع يف منطقة سكنية 

عاماً، وهي أم ألربعة أطفال، بفعل قذيفة من  47، البالغة من العمر حنان النجارففي أحد املنازل، ُقتلت . مكتظة

وكانت حنان وأفراد عائلتها قد فروا من منزلهم باتجاه الرشق وأقاموا مع أقربائهم يف منطقة سكنية . هذا النوع
ُقصفت ، 2009كانون الثاني /يناير 10ويف مساء يوم . أكثر اكتظاظاً، ظناً منهم أنهم سيكونون أكثر أماناً هناك

وقال زوج حنان وأطفاله ملنظمة العفو الدولية إن إحدى قذائف املدفعية، بعد . قة بقنابل الفسفور األبيضاملنط

وأصابت شظية كبرية . تفريغ أسافني الفسفور األبيض، اخرتقت سطح املنزل وعربت غرفتني وانفجرت يف الصالة

ُقتلت عىل الفور عىل مرأى من أطفالها حنان يف صدرها، مما أدى إىل قص النصف العلوي من جسمها تقريباً، ف
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، وعمرها آيةوُكرست ذراع ابنتها . كما أُصيب أطفالها األربعة بحروق. وأقربائها الذين أُصيب معظمهم بجروح

  .سنة، عينها اليمنى 26، وعمرها إحسانسبع سنوات، وفقدت ابنة عمها 

القذائف التي تحمل الفسفور األبيض (املدفعية ووجد مندوبو املنظمة املنطقة املحيطة باملنزل مليئة بقذائف 

 13و  10، وقد رضب العديد منها منازل مأهولة، وسبَّب حرائق ودماراً فيها، يف الفرتة بني )وطلقات اإلنارة

ففي أحد املنازل اخرتقت قذيفة الجدار واستقرت يف رسير زوجني شابني، حيث . كانون الثاني بشكل رئييس/يناير

  .نائماً فيه قبل دقائق فقطكان طفل رضيع 

كانون الثاني /يناير 17يف " الرصاص املسكوب"واستمر استخدام الفسفور األبيض حتى اليوم األخري من عملية 

ويف ذلك اليوم انفجرت قذيفة مدفعية تحمل الفسفور األبيض يف حوايل الساعة السادسة صباحاً يف مدرسة . 2009

، حيث كان أكثر من بيت الهيايف ) أونروا( حدة لغوث الالجئني الفلسطينينيلوكالة األمم املتابتدائية تابعة 

، وعمره بالل، وعمره خمس سنوات، وشقيقه محمد األشقروُقتل طفالن، هما . شخص قد لجأوا إليها 1,500

د وق. آخرين من أقربائهما 30سبع سنوات، يف إحدى غرف الصف حيث كانا نائمني مع والديهما وأخوتهما ونحو 

بجروح خطرية يف رأسها وأجزاء أخرى من جسمها،  نجودكما أُصيبت والدة الطفلني . أُصيب العديد منهم بجروح

  .ساقها اليرسى يف الهجوم منىوفقدت ابنة عمها . مما اضطر األطباء إىل برت يدها

  

 17 باملدفعية والفسفور األبيض يف ، حيث ُقتل الطفالن يف هجوم إرسائييل"أونروا"مدرسة بيت الهيا التابعة لوكالة الغوث 

  © AI. كانون الثاني/يناير

عندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية املدرسة بعد يومني من وقوع الهجوم، وجدوا كتالً من الفسفور األبيض ال 
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انت غرفة تزال تشتعل يف باحة املدرسة، باإلضافة إىل أجزاء من قذائف املدفعية التي تحمل الفسفور األبيض، وك

وقال األطفال الذين لجأوا إىل املدرسة ملنظمة العفو الدولية إنهم كانوا . الصف التي ُقتل فيها الطفالن محروقة

كما ُعثر ". كرات نارية تنهمر عىل املدرسة، وكان الجميع مذعورين ويرصخون"نياماً، وعندما استيقظوا شاهدوا 

ولم يتضح عدد قذائف . ل الفسفور األبيض يف املناطق املجاورةعىل أجزاء أخرى من قذائف املدفعية التي تحم

املدفعية التي تحمل الفسفور األبيض التي أُطلقت عىل املدرسة واملناطق املجاورة، ولكن الصور الفوتوغرافية 

  44.ولقطات الهواتف الخليوية أظهرت السماء وهي تمطر كرات نارية عىل املدرسة

كالة غوث الالجئني، فإن األمم املتحدة تأكدت من أن الجيش اإلرسائييل كان يملك وبالنسبة للمرافق التابعة لو 

 ً وقد وجد مجلس التحقيق التابع لألمم املتحدة، . إحداثيات املدرسة بهدف تقليص احتمال تعرضها للقصف خطأ

. الجيش اإلرسائييلالسبب الذي ال يختلف عليه اثنان هو إطالق قذائف مدفعية من قبل "الذي حقق يف الهجوم، أن 
كما وجد أن إطالق النار ذلك تسبب يف سقوط غاليف قذيفتني عىل املدرسة، نجم عنهما مقتل طفلني وإصابة عدد 

ووجد أيضاً أن إطالق النار تسبب يف سقوط . من أفراد العائالت الذين لجأوا إىل املجمع بجروح بليغة أو طفيفة
األبيض املشتعل عىل مجمع املدرسة، مما نتج عنه إرضام النار يف إحدى عدد ضخم من األسافني املشبعة بالفسفور 

  45" .غرف الصف وإحداث مزيد من األرضار يف مباني املدرسة

ومع أن استخدام الفسفور األبيض بهدف التعمية ليس محظوراً بموجب القانون اإلنساني الدويل، فإن قذائف 

فجر يف الجو فوق املناطق املكتظة بالسكان يف غزة شكلت انتهاكاً املدفعية التي تحمل الفسفور األبيض والتي تن

إن الحاالت التي حققت فيها منظمة العفو الدولية واملتعلقة . لرشط اتخاذ االحتياطات الرضورية لحماية املدنيني

انتهكت مبدأ  بالقتىل والجرحى يف صفوف املدنيني بسبب استخدام الفسفور األبيض تشري إىل أن القوات اإلرسائيلية

  .حظر الهجمات العشوائية

وبالطبع، ال يجوز استخدام أي سالح ضد . ويحظر القانون اإلنساني الدويل استخدام األسلحة الحارقة ضد املدنيني

املدنيني أصالً، ولكن هذا الحظر يعترب نوعاً من االعرتاف باألخطار والعواقب الخاصة الستخدام أسلحة لها 

كما أن القانون الدويل العريف يقيد استخدام الفسفور األبيض، كسالح حارق، . من املدنيني خصائص حارقة بالقرب

إذ ينبغي أال يُستخدم ضد املقاتلني إال يف حالة عدم توفر األسلحة التي ال تسبب معاناة غري . حتى ضد املقاتلني

  .رضورية

  إلحاق الرضر باملرافق الطبية واإلنسانية

سقطت عدة قذائف مدفعية تحمل الفسفور األبيض وذات قوة  ،2009كانون األول /ريناي 15يف صبيحة يوم 

، وتسببت يف مدينة غزةيف ) أونروا(املقر الرئييس لوكالة األمم املتحدة لغوث الالجئني تفجريية شديدة عىل 

ان يف أمسِّ الحاجة إشعال حرائق أدت إىل تدمري عرشات األطنان من املساعدات اإلنسانية واألدوية التي كان السك

كما ُدمرت عدة مركبات تابعة للوكالة وُجرح أحد العاملني يف وكالة الغوث . إليها، باإلضافة إىل الورش واملخازن

مدني من املقيمني يف املباني املجاورة قد فروا من  700وكان نحو  46.وشخصان مدنيان كانا قد لجآ إىل املجمع

غوث ملجأ لهم يف الساعات األوىل من ذلك الصباح، عندما كثَّفت القوات منازلهم واتخذوا من مجمع وكالة ال

وتم تفادي وقوع كارثة أسوأ بفضل شجاعة موظفي وكالة الغوث الذين أخرجوا . اإلرسائيلية قصفها للمنطقة

وقال . رهااملركبات من املجمع تحت القصف، وتمكنوا بذلك من الحؤول دون احرتاق املركبات املليئة بالوقود وانفجا

  : ملنظمة العفو الدولية" أونروا"جودي كالرك، أحد موظفي 
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سقط الفسفور األبيض عىل جميع أنحاء املنطقة، حيث كانت الشاحنات وصهاريج الوقود متوقفة ومملوءة "
ً . بالوقود فسفور وكان كتل ال. حاولنا إطفاء الحرائق، ولكننا لم ننجح، ولم تتمكن املطافئ من إخماد الحريق مطلقا

األبيض املشتعلة قد سقطت تحت املركبات بالضبط، وكان هناك خطر كبري من أن يتسبب ذلك بانفجار أحد 
فقمت بسحب الكتلة املحرتقة من تحت الصهريج بعصا، وحاولنا إخراج املركبات من املجمع . صهاريج الوقود

  ".بأرسع وقت ممكن

ممن كانوا يف " أونروا"كالة الغوث جون غنغ وموظفون آخرون يف وقال رئيس العمليات امليدانية يف غزة التابعة لو 

املجمع أثناء الهجوم، ملنظمة العفو الدولية إنهم بدأوا باالتصاالت الهاتفية بمسؤولني يف الجيش اإلرسائييل يف وقت 

ائيلية، وإنهم مبكر من صباح ذلك اليوم، عندما ُقصفت املنطقة املحيطة بمجمع وكالة الغوث من قبل القوات اإلرس 

اتصلوا بالجيش اإلرسائييل مرة أخرى عندما ُقصف املجمع أول مرة، وحذروه من أن املجمع يتعرض للقصف، 

 ً   47.داعني إىل وقف الهجمات فورا

  .وعندما توقف قصف املجمع، لم يكن باإلمكان إخماد الحرائق، وال إنقاذ املساعدات اإلنسانية واألدوية

العفو الدولية املجمع بعد أربعة أيام من الهجوم، كانت الحرائق ال تزال تشتعل يف  وعندما زار مندوبو منظمة

أما . بعض املخازن، وخصوصاً تلك التي كانت تُخزن فيها مواد زيت الطهي والطحني واألغذية القابلة لالشتعال

 ً ً لقد كانت املباني ومحتوياتها مدمرة تم. الورش واملخازن األخرى فكانت متفحمة كليا ووجد مندوبو املنظمة . اما

يف املجمع أجزاء من قذائف املدفعية املحملة بالفسفور األبيض، وكانت األرقام املتسلسلة ال تزال ظاهرة عىل بعضها، 

  48.وكذلك أجزاء من قذيفة مدفعية واحدة شديدة االنفجار، عىل األقل

 

   © AIريكية الصنع، أطلقتها القوات اإلرسائيلية عىل غزة ملم، أم 155قذيفة مدفعية تحمل الفسفور األبيض عيار أجزاء من 
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ال أعرف : "يف اليوم نفسه، نُقل عن إيهود أوملرت، رئيس الوزراء اإلرسائييل يف حينه، قوله لألمني العام لألمم املتحدة
كما ". جئنيما إذا كنت عىل علم أم ال بأن حماس كانت تشن هجمات من داخل مجمع وكالة األمم املتحدة لغوث الال 

اإلرهابيني كانوا يطلقون صواريخ مضادة للدبابات من مجمع وكالة "زعم ناطق بلسان الجيش اإلرسائييل أن 
ورداً عىل ذلك، قام الجيش اإلرسائييل بالرد عىل إطالق . الغوث باتجاه قوات الجيش اإلرسائييل املتمركزة بالقرب منه

تلك املزاعم التي لم يكن باإلمكان إثباتها مطلقاً، بل أسقطتها  وقد نفت وكالة الغوث بحزم49".النار باملثل

  .السلطات اإلرسائيلية نفسها يف نهاية املطاف

نيسان وقال فيه /أبريل 22يف  إىل وسائل اإلعالم الذي قدمه الجيش اإلرسائييل تقريروقد ذُكرت هذه الحادثة يف ال

يبدو أن شظايا من مقذوفات دخانية رضبت "ذي ادعى أنه إن الحادثة قيد التحقيق الداخيل من قبل الجيش، ال
ويف الحقيقة، لم يكن ما رضب مجمع ". مستودعاً يقع يف املقر الرئييس ملجمع وكالة األمم املتحدة لغوث الالجئني

فقد شاهد باحثو منظمة العفو الدولية عدة قذائف مدفعية تحمل الفسفور األبيض وقد . وكالة الغوث مجرد شظايا

ليس لدينا ما يدعو إىل الشك يف . طت وانفجرت داخل املجمع، باإلضافة إىل قذيفة مدفعية شديدة االنفجارسق

تأكيدات الجيش عىل أنه لم يستهدف مجمع وكالة الغوث عمداً، ألن املدفعية ليست عىل درجة من الدقة بحيث 

غري القانوني لسالح غري دقيق  فالقضية هنا تتعلق باالستخدام. تستخدم لرضب أهداف محددة دون غريها

فقد وجد مجلس التحقيق التابع . كاملدفعية، ويحمل مادة خطرة كالفسفور األبيض، يف املناطق السكنية املكتظة

سبَّب انفجار ثالث ... إطالق قذائف املدفعية من قبل الجيش اإلرسائييل "لألمم املتحدة، الذي حقق يف الهجوم أن 
وما ... شديدة االنفجار داخل مجمع املكتب امليداني لوكالة غوث الالجئني  M107طراز ملم من  155قذائف عيار 

ملم تحتوي عىل الفسفور األبيض، باإلضافة إىل  155عيار  M825A1ال يقل عن ثماني خراطيش قذائف دخانية 
سبَّب بإصابة موظف وأن ذلك ت... عدد كبري من األسافني املشبعة بالفسفور األبيض املشتعل، سقطت يف املجمع 

كما وجد مجلس . بجروح، فضالً عن شخصني آخرين ممن كانوا قد لجأوا إىل املجمع" أونروا"واحد من موظفي 

  50".التحقيق أن أرضاراً بالغة لحقت باملباني واملركبات واملؤن

ً "وتفتقر مزاعم الجيش بأن   علم تام بخطر إىل املصدقية ألن الجيش عىل" هذه النتائج ال يمكن توقعها مسبقا

وعالوًة عىل ذلك، فإنه . استخدام املدفعية، التي ال يمكن أن تكون دقيقة التصويب يف وسط املناطق السكنية املكتظة

عندما وقعت هذه الحادثة، كانت بواعث القلق قد أُثريت مع السلطات اإلرسائيلية بشأن استخدام املدفعية عموماً 

  .يف املناطق السكنية املدنيةوالفسفور األبيض عىل وجه الخصوص 

وعالوة عىل ذلك، فإنه حتى بعد توثيق النتائج الكارثية لهذه الهجوم وغريه من الهجمات، استمرت القوات 

 17فبعد يومني من تلك الحادثة، أي يف . اإلرسائيلية يف شن مثل تلك الهجمات يف مناطق مأهولة باملدنيني

لة بالفسفور األبيض مدرسة ابتدائية تابعة لوكالة غوث الالجئني كانون الثاني، رضبت قذائف مدفع/يناير ية محمَّ

مدني، مما أسفر عن مقتل طفلني وجرح عدد آخر من  1,500الفلسطينيني يف بيت الهيا، حيث لجأ ما يرو عىل 

  .املدنيني

فق تخزين املواد مر "نيسان أن /أبريل 22الذي قدمه الجيش اإلرسائييل إىل وسائل اإلعالم يف  تقريريذكر ال

وهو يف الحقيقة تابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وليس للصليب " (الصيدلية التابع للصليب األحمر

قد رُضب خالل القتال بني القوات اإلرسائيلية ومقاتيل حماس، ولكنه ال يحدد أنواع الهجمات التي شنتها ) األحمر

ال يذكر أن قذائف الفسفور األبيض وغريها من القذائف سقطت عىل  تقريربيد أن ال. القوات اإلرسائيلية يف املنطقة

مجمع مستشفى القدس القريب الذي يديره الهالل األحمر الفلسطيني، وتسببت يف إشعال حرائق هائلة وإحداث 
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  .أرضار كبرية

لقصف  مدينة غزةبوسط  تل الهوىالذي يقع يف حي مستشفى القدس، تعرض كانون الثاني /يناير 15يف 

متكرر من الصباح وحتى الليل، بكتل الفسفور األبيض وقذائف املدفعية املحملة بالفسفور األبيض وقذائف 

 50ويف ذلك الوقت كان نحو . الدبابات، مما أدى يف النهاية إىل إرغام املوظفني الطبيني واملرىض إىل إخالء املستشفى

شخص من السكان املحليني ممن لجأوا إىل املستشفى هرباً  500 مريضاً يتلقون العالج يف املستشفى، باإلضاىف إىل

  . من القصف الجوي واملدفعي عىل املنطقة

وقد تم تدمري الطابقني العلويني يف املبنى الرئييس للمستشفى ومبنى اإلدارة املجاور له، حيث يصل بينهما جرس، 

ستشفى يف الطابق الثاني بقذيفة دبابة واحدة عىل وُقصفت صيدلية امل. بفعل الحريق الذي سبَّبه الفسفور األبيض

وباءت بالفشل محاوالت األطباء وأفراد طاقم املستشفى، بمن فيهم األطباء الزائرون األجانب، إخماد الحريق . األقل

ولم يتمكن رجال اإلطفاء وسيارات الدفاع املدني من الوصول إىل املستشفى إال بعد مرور . بجرادل املاء واملطافئ

  .ساعة أو أكثر

  

  © AIمستشفى القدس 

بحلول فرتة ما بعد الظهر، تمكن املستشفى من وضع ترتيبات تنسيقية من خالل الهالل األحمر الفلسطيني، 

. إلخالء مئات املدنيني الذين لجأوا إىل املستشفى ووضعهم يف ملجأ طوارئ تابع لوكالة األمم املتحدة لغوث الالجئني

ويف املاء، عندما . تمر موظفو املستشفى يف مقاومة الحرائق التي ما انفكت تشتعل من جديدويف تلك األثناء، اس

رُضب املستشفى بمزيد من الفسفور األبيض، اضطر املوظفون إىل مغادرة املكان مصطحبني معهم املرىض عىل 

ة يف عرض الشارع بعيداً عن املبنى تهم، ومضوا يدفعون األرسَّ اف، تم نقل املرىض إىل مستشفى ويف نهاية املط. أرسَّ
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وأتت النريان تماماً عىل مستودع لألدوية يف مبنى صغري منفصل خلف زاوية املستشفى إثر تعرضه . الشفاء

  .وقد  احرتقت سيارتا إسعاف وُسحقتا بالقرب من املستشفى. للقصف بالفسفور األبيض عىل ما يبدو

وقال األطباء إن قذائف . ملم 155قذائف فسفور أبيض عيار ويف املستشفى وجد مندوبو منظمة العفو الدولية 

وقد عرض سكان املنطقة عىل مندوبي املنظمة قذائف أخرى وكتل محملة . أخرى مماثلة سقطت خارج املستشفى

  .بالفسفور األبيض، كانت قد سقطت عىل املنازل أو بالقرب منها

ائيلية ومسلحني فلسطينيني يف ضواحي مدينة تل الهوا يف الليلة السابقة كان قد اندلع قتال بني القوات اإلرس 

وقد قال املدير وموظفو املستشفى ملنظمة العفو الدولية إنه لم يكن هناك مسلحون ال يف . البعيدة عن املستشفى

وحتى لو فرضنا أن ثمة مسلحني يف املنطقة، فإن شن هجوم بذخائر الفسفور األبيض عىل . املستشفى وال خارجه

فاملستشفيات تعترب أهدافاً مدنية، وال تصبح . نطقة يشكل انتهاكاً للحظر املفروض عىل الهجمات العشوائيةتلك امل

  .أهدافاً عسكرية ببساطة بسبب وجود مقاتلني عىل مقربة منها

  معاناة إضافية للضحايا  –نفي إرسائيل استخدام الفسفور األبيض 

. ففي البداية أنكروا استخدامه. تسقة بشأن استخدام الفسفور األبيضأدىل املسؤولون اإلرسائيليون ببيانات غري م

وفيما بعد، قالوا إن القوات اإلرسائيلية استخدمت ذخائر تتماىش مع القانون الدويل، ثم أعلنوا أنهم يُجرون تحقيقاً 

 ً   .داخليا

ستخدام قذائف مدفعية تحمل ونفى الناطقون الرسميون بلسان الجيش اإلرسائييل واملسؤولون فيه نفياً قاطعاً ا

كانون الثاني، قال رئيس هيئة األركان، /يناير 13ففي . الفسفور األبيض ملدة عرشة أيام بعد ظهور أول حالة

نحن ال . إن الجيش اإلرسائييل يستخدم األسلحة وفقاً للقانون الدويل: "الجنرال غابي أشكنازي، أمام الربملان

 )التشديد مضاف" (.الستار الدخاني فقط"وإنما نستخدم الفسفور األبيض، 
51  

يمكنني أن أؤكد لكم بأن : "كانون الثاني/يناير 7يف  CNNوكان ناطق بلسان الجيش اإلرسائييل قد قال ملحطة 

كانون الثاني، بعد مواجهته بصور قذائف مدفعية /يناير 8ويف 52"الفسفور األبيض ال يُستخدم عىل اإلطالق

ملم، التي يسهل التعرف عليها من خالل لونها األخرض الفاتح ورقمها  155 تحمل الفسفور األبيض عيار

لونها يف مواقع إطالق النار عىل الحدود بني إرسائيل وغزة، قال ناطق  املتسلسل، حيث كان الجنود اإلرسائيليون يحمِّ

إنها  –" ذيفة الهادئةالق"هذه ما نطلق عليها اسم : "الربيطانية" ذي تايمز"بلسان الجيش اإلرسائييل لصحيفة 

  53".فارغة، وال تحمل متفجرات وال فسفور أبيض، ال يوجد يشء بداخلها

وال يمكن تصور أن املسؤولني عىل جميع املستويات يف الجيش اإلرسائييل لم يكونوا يعلمون بأن الفسفور األبيض 

التُقطت صور تلفزيونية كافية  وحتى يف حالة عدم إحاطتهم علماً باألمر، وهو أمر مستبعد، فقد. قد استُخدم

  .لقذائف مدفعية محملة بالفسفور األبيض وهي تنفجر يف أجواء غزة

وواصل الجيش اإلرسائييل والسلطات اإلرسائيلية إنكار أن قواتهم استخدمت الفسفور األبيض حتى عندما كان 

تلقوا املعالجة الرضورية ألن األطباء يف واضحاً أن تلك املادة كانت تتسبب يف قتل وجرح املدنيني، وأن الضحايا لم ي

  .غزة لم يكونوا يعرفون أسباب تلك الحروق وكيفية معالجتها
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فالفسفور األبيض لم يُستخدم . ولم يكن لدى األطباء الذين عالجوا اإلصابات األوىل أدنى فكرة عما كانوا يواجهونه

إن إحجام . العميقة، وال كيفية معالجة الضحايامن قبل يف غزة، ولم تكن الطواقم الطبية تعرف أسباب الحروق 

إرسائيل عن كشف النقاب عن، ورفض التأكيد عىل، أن قواتها استخدمت الفسفور األبيض كان يعني أن األطباء لم 

وقد قىض بعض املرىض نحبهم، يف حني أنه كان باإلمكان إنقاذ حياتهم لو أن . يتمكنوا من تقديم ملعالجة الصحيحة

  .ق كان معروفاً ولو توفرت املعالجة الكافيةسبب الحرو 

ويف وحدة الحريق يف املستشفيات الرئيسية يف غزة، قال األطباء ملنظمة العفو الدولية إنهم أُصيبوا بالحرية تجاه 

حقيقة أن الحروق، بدالً من أن تتحسن بعد املعالجة األولية، استمرت يف االنتشار والتعمق، وسببت آالماً مربحة 

  .يدة وتدهوراً ال تفسري له لحالة املرىضمتزا

وتُلقي الوثائق التي ُكتبت خالل عملية . إن الجيش اإلرسائييل عىل علم تام بأخطار الفسفور األبيض عىل البرش

من قبل رئيس املكتب الطبي يف الجيش اإلرسائييل واملقر الرئييس للعمليات الطبية امليدانية " الرصاص املسكوب"

فقد ورد يف وثيقة مذيَّلة بتوقيع العقيد الدكتور جيل هريشورن، رئيس . ض آثار الفسفور األبيضالضوء عىل بع

  :وحدة الصدمة يف مكتب رئيس أطباء الجيش، ما ييل

أما خصائص الجرح الناجم ". يأكله"عندما يالمس الفسفور النسيج الحي، فإنه يُسبب التلف ألنه يتغلغل فيه و"
وقد يتغلغل الفسفور يف الجسم ... يميائية مصحوبة بألم مربح، وتلف يف النسيج حروق ك: عن الفسفور فهي

والنتيجة هي أن الجرح ... ويف األجل الطويل، قد يتسبب بفشل كلوي وانتشار العدوى . ويُتلف األعضاء الداخلية

  54".رياً يف األنسجةالناجم عن سالح يحتوي عىل فسفور متفجر يعترب خطرياً بطبيعته، ويمكن أن يسبب تلفاً خط

، أعدها املقر الرئييس للعمليات الطبية امليدانية وأرسلتها "التعرض للفسفور األبيض: "وذكرت وثيقة أخرى بعنوان

  :وزارة الصحة

إن معظم البيانات بشأن الجروح الناجمة عن الفسفور منبثقة من االختبارات التي أُجريت عىل الحيوانات "
كما أن الحروق التي . من التجارب املخربية فإن التعرض للفسفور األبيض سامُّ للغاية ووفقاً للعديد. والحوادث

باملئة يف البرش، قد تكون مميتة  10باملئة يف حيوانات املخترب، وأقل من  12-15تغطي مساحة صغرية من الجسم، 

  55".نتيجة لتأثريها عىل الكبد والقلب والكىل

جه العموم، والهجمات بالفسفور عىل وجه الخصوص، يف املناطق السكنية لقد كانت الهجمات باملدفعية عىل و 

وباإلضافة إىل الوفيات واإلصابات التي سببها . املكتظة تتسم بالعشوائية، وهي بهذه الصفة تعترب غري مرشوعة

فسفور الفسفور األبيض، فإن األوضاع ازدادت سوءاً بسبب إحجام السلطات اإلرسائيلية عن كشف النقاب عن ال

وقد أدى ذلك إىل تأخري معالجة الضحايا مثل تلك الهجمات، . األبيض من قبل قواتها، بل اإلنكار املتكرر الستخدامه

وسبَّبت لهم معاناة إضافية، بل إنه كان باإلمكان إنقاذ حياة بعض الضحايا ممن لقوا حتفهم نتيجًة لعدم معرفة 

  .السبب

  مدافع الهاون 2.3.1
لوكالة األمم املتحدة لغوث الرضبات اإلرسائيلية بمدافع الهاون يف محيط مدرسة تابعة أسفرت سلسلة من 

 30عن مقتل ما يربو عىل  2009كانون الثاني /يناير 6بعد ظهر يوم  مخيم جباليا لالجئنييف الالجئني 

 ً بني الضحايا أحد ومن  56.، بينهم سكان محليون وأشخاص كانوا قد فروا من منازلهم ولجأوا إىل املدرسةمدنيا
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وُجرح سبعة . ، بينهم خمسة أطفال وأربع نساء، ُقتلوا يف ساحة املدرسةذيبعرش شخصاً من أفراد عائلة 

فلسطينيني، وهم حارس املدرسة وستة مدنيني كانوا قد لجأوا إليها، وذلك نتيجًة إلصابتهم بشظايا القنابل وقطع 

وقد ولَّدت الحادثة جدالً واسعاً، وذلك نتيجة لتقارير . ج املدرسةاألنقاض املتطايرة، كما ُجرح عرشات آخرون خار

خاطئة من وسائل اإلعالم من ناحية، وألن الجيش اإلرسائييل والسلطات اإلرسائيلية ادعت بدون وجه حق أن 

مسلحني فلسطينيني أطلقوا صواريخ من داخل املدرسة، ثم ُقتلوا من جراء الرضبات اإلرسائيلية من ناحية 

  57.رىأخ

إذا قمَت باالستيالء : "فقد قال الناطق الرسمي بلسان الحكومة اإلرسائيلية مارك ريغيف لهيئة اإلذاعة الربيطانية
وإذا احتجزَت األشخاص املوجودين هناك كرهائن، وأطلقَت النار  –بقوة السالح  –عىل أحد مرافق األمم املتحدة 

وهذه باعتقادي جريمة  –ودين يف الجوار، فإنك ستتلقى رداً عىل النار من ذلك املرفق عىل الجنود اإلرسائيليني املوج

  58".حرب بموجب القانون الدويل

وكرر العقيد أوليفيري رافاويتز، وهو ناطق بلسان الجيش اإلرسائييل، الزعم نفسه، وأضاف له أن املدرسة التابعة 

القنابل املفخخة يف املدرسة قد "الدفاع إن وقال مسؤول يف وزارة  59لألمم املتحدة كانت مفخخة عىل ما يبدو،

  60".أشعلت فتيل انفجارات ثانوية أدت إىل مقتل املزيد من الفلسطينيني هناك

ويف الحقيقة لم تُشن رضبات إرسائيلية عىل املدرسة التابعة لوكالة الغوث، ولم يطلق أي فلسطيني صواريخ من 

داخل  –ية خسائر يف األرواح، ال يف صفوف املدنيني وال املقاتلني داخل املدرسة، أو من أية مرافق أخرى، ولم تقع أ

  .املدرسة

وفيما يتعلق بالشخصني الفلسطينيني اللذين قال عنهما الجيش اإلرسائييل إنهما أعضاء يف خاليا حماس التي تطلق 

هو إال تلميذ يف الثالثة وقد تبني أن عماد ما . عماد وحسن أبو عسكرالصواريخ، واللذين ُقتال داخل املدرسة، هما 

عرشة من العمر كان من بني الذين ُقتلوا يف الشارع خارج املدرسة، بينما كانت هوية اآلخر غري واضحة ألنه ال يوجد 

  61.يف تلك العائلة) حسن(شخص بهذا االسم 

اريخ من داخل وفيما بعد، قدم الجيش اإلرسائييل عدة روايات مختلفة، وأسقط االدعاء القائل إنه تم إطالق صو 

تحقيقاً أولياً أجراه لواء "إن  "هاآرتس"كانون الثاني، قالت الجريدة اليومية اإلرسائيلية /يناير 11ويف . املدرسة

ووفقاً لهذا التحقيق، فإن املقاتلني كانوا قد أطلقوا صواريخ . املظليني، الذي كانت قواته مسؤولة عن املنطقة

مجاورة لباحة املدرسة التابعة لوكالة الغوث، وأن القوات اإلرسائيلية القسام عىل إرسائيل من داخل باحة 

د بنظام عاملي لتحديد املوقع، حيث هامش الخطأ فيه هو  ً  30استهدفتهم بقذائف الهاون املزوَّ وقد رضبت . مرتا

األُخريان الباحة واحدة من الطلقات الثالث التي أطلقها لواء املظليني مبنى وكالة الغوث، بينما أصابت الطلقتان 

  62".الذين ربما ينتمون إىل الفرقة التي أطلقت الصواريخ"املجاورة وقتلت مسلحي حماس 

بيد أن هذه الرواية لم تكن دقيقة كذلك ألنه لم تُطلق أية نريان فلسطينية من باحة مجاورة للمدرسة، ولم ترضب 

ُ . مدافع الهاون اإلرسائيلية املدرسة التابعة لوكالة الغوث وعندما . طلقت أكثر من ثالثة قذائف هاون عىل املنطقةوأ

زار وفد منظمة العفو الدولية املنطقة، استطاع خبري الذخرية يف الوفد تحديد ما ال يقل عن أربع قذائف هاون يف 

  .الشارع خارج املدرسة مع رضبات أخرى بالقرب منها
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إن : "نيسان، أعطى رواية أخرى تقول/أبريل 22يف الذي قدمه الجيش اإلرسائييل لوسائل اإلعالم  تقريرويف ال
، "مرتاً عن املدرسة إلطالق قذائف الهاون عىل قوات الجيش 80مقاتيل حماس استخدموا موقعاً ال يبعد أكثر من 

تم رضب خلية ، وأنه "بالحد األدنى واملتناسب، باستخدام أدق األسلحة املتوفرة لديهم"وأن الجنود ردوا عىل النار 
بيد أن الجيش لم يقدم أسماء األشخاص ". ة من خمسة إرهابيني وسبعة مدنيني خارج ساحات املدرسةمؤلف

  .الذين يقول إنهم الخسائر الوحيدة يف األرواح الناجمة عن الهجوم) خمسة مسلحني وسبعة مدنيني(االثني عرش 

فأوالً، . من األسئلة أكثر مما تجيب عنهاإال أن هذه الرواية أيضاً تحتوي عىل عدد من النقاط غري الدقيقة، وتثري 

شخصاً، معظمهم  30شخصاً، فإن ما ال يقل عن  12وعىل عكس تأكيد الجيش عىل أن مجموع املصابني هو 

وثانياً أن مدافع الهاون معروفة بعدم دقتها، وال تتيح سوى . مدنيون، ُقتلوا، وأُصيب عرشات آخرون بجروح

قيق، وتنطوي عىل مخاطرة كبرية بعدم اإلصابة، وينبغي أال تستخدم يف احتمال متدن للغاية لرضب هدف د

وثالثاً، أن القوات اإلرسائيلية، باستخدامها مدافع الهاون يف مثل هذه املناطق . املناطق ذات الكثافة السكانية العالية

نوا قد لجأوا إىل مدرسة وكالة أكثر اكتظاظاً من املعتاد بكثري بسبب العدد الكبري من املدنيني الذين كا –املكتظة 

  .البد أنها كانت  تعرف أن تلك األسلحة من شأنها أن تؤدي إىل قتل وتشويه املدنيني –الغوث 

، نرش املسؤولون اإلرسائيليون، مراراً، معلومات غري 2008نيسان /أبريل 22كانون الثاني و /يناير 6يف الفرتة بني 

رسائييل االدعاء بأن مسلمي حماس أطلقوا صواريخ واستولوا عىل املدرسة وواصل الناطق بلسان الجيش اإل . دقيقة

إن مثل هذه االدعاءات، إذا كانت . التابعة لوكالة الغوث وفخخوها، حيث كان مئات املدنيني يتخذونها ملجأ لهم

ون مطروحة بنوايا حسنة، تثري أسئلة حول صدقية ونوعية املعلومات التي يتلقاها املسؤولون الحكومي

  .والعسكريون من القوات يف امليدان، وحول عدم توفر اإلرشاف الفعال وآليات املساءلة للقوات العاملة يف امليدان

  
محمد معني، عالء : أفراد عائلة ذيب األحد عرش الذين ُقتلوا بالقرب من املدرسة التابعة لوكالة األمم املتحدة لغوث الالجئني

ال (، شما سالم، أسيل معني، نور معني، مصطفى معني، عصام سمري، فاطمة سمري )لهاال تتوفر صورة (معني، أمل مطر 
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   © AI. ، وسمري شفيق)تتوفر صورة لها

السبب األكيد الذي ال نقاش حوله " وقد أجرى مجلس التحقيق التابع لألمم املتحدة تحقيقاً يف الهجوم ووجد أن
والشخصني اللذين كانا قد لجآ إليها بجروح، واألرضار التي  إلصابة حارس مدرسة جباليا التابعة لوكالة الغوث

ملم من  120لحقت باملدرسة، ووفاة وجرح األشخاص الذين كانوا يف محيط املدرسة، كان إطالق قنابل هاون عيار 

كما وجد .63"قبل الجيش اإلرسائييل، التي سقطت يف الشارع خارج املدرسة وعىل مجمع سكن العائلة القريب منها

عاماً، كان قد لجأ إىل املدرسة مع عائلته،  14أحد الذين ُقتلوا خارج املدرسة كان فتى عمره "جلس التحقيق أن م

  .64"وكان خارج بوابة املدرسة عندما قتل

  السهام الخارقة 3.3.1
، ُقُ◌تل عدد من املدنيني، بينهم طفل وامرأة ومسعف طبي، نتيجة إلصابتهم "الرصاص املسكوب"خالل عملية 

وقد استخدمت القوات اإلرسائيلية قذائف  –وهي عبارة عن سهام معدنية صغرية مميتة  –بالسهام الخارقة 

ة بآالف السهام الخارقة خمس مرات عىل األقل يف الفرتة من  كانون الثاني يف شمال /يناير 9إىل  4الدبابات املحشوَّ

  .غزة ويف قرية تقع جنوب مدينة غزة

. سم، وهو مدبب بشكل حاد يف األمام وله أربع فراشات يف الخلف 3.5عدني طوله والسهم الخارق هو سهم م

وتنفجر القذائف يف الجو . من هذه السهام يف قذائف تُطلق عادة من الدبابات 8,000إىل  5,000ويُحىش من 

رقة والسهام الخا 65.مرت 100× مرت  300وتبعثر السهام الخارقة بطريقة مخروطية فوق مساحة تُقدر بـ 

مصممة الستخدامها ضد هجمات املشاة الكثيفة أو فرق الجنود يف املناطق املفتوحة، ومن البديهي أنها تشكل 

  .خطراً كبرياً عىل املدنيني عندما تُطلق عىل املناطق السكنية املكتظة باملدنيني

لقد حصل الجيش : "األسبوعية عن مصدر عسكري إرسائييل قوله" ديفنس جينـز"، نقلت مجلة 2001يف عام 
وال ... ، ولدينا آالف القذائف القديمة يف املخازن1973اإلرسائييل عىل هذه األسلحة من الواليات املتحدة بعد عام 

  66".يعترب هذا السالح موثوقاً به أو فعاالً، وقد واجه الرماة أوقاتاً صعبة لتصويبه بشكل سليم

كانون الثاني /يناير 4يف صبيحة يوم " لرصاص املسكوبا"وُسجل أول استخدام للسهام الخارقة خالل عملية 

ويف اليوم نفسه، ويف حوايل . ، عندما أُطلقت قذيفة سهام خارقة عىل سيارة إسعاف يف بيت الهيا بشمال غزة2009

، عبدالرحمن حلمي أبو أشقرالساعة الرابعة مساء، أُطلقت قذيفة سهام خارقة واحدة عىل األقل عىل منزل 

  .بيت الهيااماً، الذي ُقتل داخل منزله يف شارع أبو عبيدة يف ع 51وعمره 
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  © AIالسهام الخارقة 

أطلقت القوات اإلرسائيلية عدة قذائف سهام خارقة ، 2009كانون الثاني /يناير 5يف صباح اليوم التايل، املوافق 

. قعة جنوب غرب بيت حانونالوا عزبة بيت حانونيف  عبدالدايمعىل الطريق الرئييس بالقرب من منزل عائلة 

، البالغ من عرفات عبدالدايمفقد ُقتل . وُجرح عدد آخر –طفالن وامرأة وثالثة رجال  –وقد ُقتل ستة مدنيني 

ً  12العمر  ونُقل . عاماً، يف عنقه بالسهام الخارقة 16، البالغ من العمر إسالم جابر عبدالدايموأُصيب . عاماً، فورا

يف الهجوم نفسه، وال يزال أحد تلك  ميزركما أصيب شقيقه . ق الحياة بعد ثالثة أيامإىل املستشفى، ولكنه فار 

، وكانت حامالً، وابنها البالغ من العمر سنتني، وفاء أبو جرادويف الجوار أُصيبت . السهام مستقراً يف ظهره

وقد . نوا يف فناء منزلهموزوجها ووالدها وصهرها بجروح من جراء السهام الخارقة التي أُطلقت عليهم بينما كا

كنا قد تناولنا طعام اإلفطار : "ملنظمة العفو الدولية محمدتوفيت وفاء متأثرة بجراحها بعد يومني، وقال زوجها 

وعندما . وعدنا إىل الخلف باتجاه الباب. عىل بعد أمتار من الباب األمامي، عندما سمعنا صوت قصف، تبعه رصاخ
  ".فسقطت وفاء عىل الدرج، وغطَّت الدماء املكان. بةوصلنا إىل الباب تلقينا الرض

وتُظهر صور أشعة إكس أن سهماً خارقاً ال يزال مستقراً يف ظهر زوج وفاء، وال يستطيع األطباء إزالته ألنه قريب 

  .جداً من الحبل الشوكي، ويخشون أن يؤدي إجراء عملية له إىل إصابته بالشلل

 ُ كانون الثاني، وجد مندوبو منظمة العفو /يناير 9طلقت سهام خارقة يف ويف قرية بدوية بشمال غزة، حيث أ

وقالت عدة نساء قرويات لوفد املنظمة إن األزقة . الدولية سهاماً خارقة مغروزة يف جدران املنازل وحظائر املاشية

الخارقة من محيط وقالت امرأة إنها كنست دلواً مليئاً بالسهام . بني املنازل كانت مليئة بالسهام بعد القصف
 محمود محمد حلمي أبو قليقفقد أُصيب أحدهم، وهو . وذُكر أن عدة قرويني ُجرحوا بسبب السهام. املنزل

  :وقال. وَعرض والده عىل مندوبي املنظمة بعض تلك السهام التي انتُزعت من جسده. بجراح خطرية
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وقد انتزعوا العديد . بل كان جسم ابني مليئاً بهاهذا ما انتزعوه من جسد ابني، فما هي؟ لم أَر شيئاً كهذا من ق"
منها من رجليه هنا يف املستشفى، ولكن ال يزال هناك املزيد منها يف صدره، ولم يستطع األطباء إزالتها هنا، ونُقل 

  "وال أدري اآلن ما حدث له، هل سيعيش يا ترى؟. إىل مستشفى يف مرص

موجب القانون اإلنساني الدويل، ولكن استخدامها يف املناطق إن السهام الخارقة ليست محظورة بشكل خاص ب

  .املدنية املكتظة بالسكان يف غزة أسهم يف وقوع عمليات قتل غري مرشوع للمدنيني أو إصابتهم بجروح

وكانت منظمة العفو الدولية قد وثَّقت استخدام القوات اإلرسائيلية لطلقات السهام الخارقة يف غزة، مما أسفر عن 

إن الطريقة التي استُخدمت فيها القذائف التي تحتوي عىل سهام خارقة من قبل القوات  67.ل أطفالمقت

يشكل انتهاكاً للحظر الدويل للهجمات  –إطالقها عىل املناطق املدنية املكتظة بالسكان  –اإلرسائيلية يف غزة 

  .العشوائية

  مهاجمة العاملين الطبيين ومنعهم من أداء مهامهم 4.1
  العاملون الطبيون على خط النار 1.4.1

تعرضت سيارات اإلسعاف املميزة بوضوح بأضواء الطوارئ ومسعفوها الطبيون الذين يرتدون السرتات 

وقد ازدادت تلك الهجمات . الفسفورية املميزة إلطالق النار مراراً عند محاوالتهم إنقاذ حياة الجرحى ونقل املوتى

وبذلت أطقم . 2009كانون الثاني /يناير 3رسائيلية مواقعها داخل غزة يف حدة بعد احتالل القوات الربية اإل 

وقد عرَّض هؤالء، . سيارات اإلسعاف الفلسطينية كل ما يف وسعها للوصول إىل أكرب عدد ممكن من الجرحى والقتىل

  .أداء مهماتهممع املتطوعني الدوليني الذين رافقوا بعض أطقم سيارات اإلسعاف حياتهم للخطر يومياً من أجل 

أنس هم  –ُقتل يف مدينة غزة ثالثة مسعفني طبيني كانون الثاني /يناير 4ففي وقت مبكر من بعد ظهر يوم 

كما ُقتل يف . وذلك أثناء سريهم باتجاه رجلني جريحني –فضل نعيم ويارس كمال شبري ورفعت عبدالعال 

، الذي كان يريهم مكان وجود الربادعيعمر أحمد الهجوم نفسه صبي يف الثانية عرشة من العمر، وهو 

  :سائق إحدى سيارات اإلسعاف ملنظمة العفو الدولية يحيى حسنوقد قال . الجريحني

بعد الظهر، عندما استُدعينا إلحضار بعض الرجال الجرحى من بستان بالقرب من  3:30كانت الساعة حوايل "

سيارتي اإلسعاف بجانب املنزل وتركنا األضواء تعمل، أوقفنا ). بمدينة غزة(منطقة الدحدوح يف شمال تل الهوى 

وكان . وانتظرت أنا والسائق اآلخر بجانب سيارتي اإلسعاف، بينما ذهب أنس ويارس ورفعت إلحضار الجرحى

وعندما اقرتب زمالئي من الطفل، سقط صاروخ، ثم . هناك طفل يقف يف الطريق الرتابي يشري إىل مكان الجرحى

ثم أُطلقت صواريخ بالقرب من . جميعاً، زمالؤنا الثالثة والطفل، وطارت أشالؤهم يف املكان سقط آخر، فُقتلوا

اضطررنا إىل ترك . سيارتي اإلسعاف، ولم نتمكن من إحضار جثثهم، واضطررنا ملغادرة املكان من دون نقلهم

  .اتجاه سيارتي اإلسعافوعندما غادرنا، أُطلق املزيد من الصواريخ أو القذائف ب. زمالئنا القتىل وراءنا
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  © AIيحيى حسن وحازم الرباوي وشظايا الصواريخ التي قتلت زمالءهما وبقايا نقاالت اإلسعاف 

عندما قدُت سيارة اإلسعاف مبتعداً عن املنطقة، علقت سيارتي يف : "وقال سائق سيارة اإلسعاف حازم الرباوي

واستمر . ي هناك وركبت السيارة األخرى مع يحيى حسنتركت سيارت. الرمال، فتعرضت إلطالق النار مرة أخرى
: ملنظمة العفو الدولية عمر أحمد الربادعيوقالت والدة ". القصف باتجاه سيارتنا بينما كنا نقودها مبتعدين

لم نستطع االقرتاب من جثته، ويف اليوم التايل زحفُت إىل املكان، فوجدت جثة ولدي بال ] الرضبة الصاروخية[بعد "

لم تستطع أي سيارة . ني، حملته إىل سيارة إسعاف كانت تقف عىل مسافة بعيدة، ألن أحداً لم يستطع االقرتابرجل

وبعد يومني، . إسعاف الحضور لنقل الجثث، وكل سيارة إسعاف تحاول االقرتاب، كانت تتعرض إلطالق النار

  ."تمكنت سيارة إسعاف من املجيء، وفيها امرأة أجنبية، ونقلوا الجثث

يف املكان الذي ُقتل فيه املسعفون الطبيون والطفل، وجد مندوبو منظمة العفو الدولية قطعاً من سرتات املسعفني 

الفسفورية املمزقة عىل األرض أو عالقة عىل األشجار، وبقايا صاروخني عىل األقل من طراز هيلفاير، التي تُطلق 

ه، هجوم أريض"ة وُكتب عىل الالصق عبار . عادة من الطائرات املروحية ، وظهر عىل الصاروخ اسم "صاروخ موجَّ

  68.بلد املنشأ وهو الواليات املتحدة األمريكية

ففي الصباح تلقت . بشمال غزة بيت الهيا، تعرض طاقم إسعاف آخر للهجوم يف كانون الثاني/يناير 4يف 

شارع أبو عبيدة بعد الرضبة  سيارة اإلسعاف نداء إلنقاذ حياة عدد من الشباب، بني قتىل وجرحى، كانوا يف

عاماً، واثنني من  43، خالد يوسف أبو سعادةوكان طاقم سيارة اإلسعاف يتألف من السائق . اإلرسائيلية

عاماً،  43البالغ من العمر وعرفة هاني عبدالدايم، عاماً،  26، عالء أسامة رسحاناملسعفني الطبيني، وهما 

وقال السائق خالد . ع للعمل يف خدمات الطوارئ منذ ثماني سنواتوهو أب ألربعة أطفال ومدرس للعلوم تطوَّ 
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لم يكن أي من . دقيقة من الرضبة الصاروخية 15جئنا بعد نحو : "يوسف أبو سعادة ملنظمة العفو الدولية

كانت أجسادهم مبعثرة، لم . األشخاص امللقون عىل قارعة الطريق يحمل سالحاً؛ فقد كانوا مدنيني وجميعهم شباب

 ً حمل املسعفون الطبيون الجريح األول ووضعوه يف سيارة اإلسعاف، ثم حملوا جريحاً آخر، وكانوا . يكونوا معا

فسقط عرفة مصاباً بجراح بليغة، بينما انفجر رأس . ينقلونه من النقالة إىل سيارة اإلسعاف عندما رضبتهم قذيفة

  ."املريض ورجاله

وعندما تنفجر . كانت القذيفة تحمل سهاماً خارقة. واستقر يف املحرك اخرتق رأس قذيفة الدبابة سيارة اإلسعاف

فأُصيب املسعفان . مثل هذه القذيفة، فإنها تطلق عدة آالف من السهام املعدنية الصغرية املميتة فوق رقعة واسعة

 ُ صيب السائق يف الطبيان عرفة وعالء بجروح بليغة، حيث فارق عرفة الحياة يف وقت متأخر من ذلك اليوم، بينما أ

  .وكان جدار الدكان الذي وقفت بجانبه سيارة اإلسعاف مليئاً بالسهام الخارقة. رأسه من الخلف

 
  © AIخالد يوسف أبو سعادة مع سيارة اإلسعاف التي ُقصفت بقذيفة سهام خارقة أدت إىل مقتل عرفة هاني عبدالدايم، 

عاماً، بينما كان يحاول  32، البالغ من العمر لرحيم صالحعيىس عبدا، ُقتل الدكتور كانون الثاني/يناير 12يف 

إنقاذ حياة ثالثة من سكان برج البنا، وهو مبنى من ستة طوابق يضم شققاً سكنية ويقع يف شارع ضيق متفرع 

من بعد ظهر ذلك اليوم، مما أسفر عن  4:10وُقصف املبنى يف الساعة . يف جباليا بشمال غزة الزرقةمن شارع 

وبعد وقت قصري وصلت إىل املبنى سيارات إسعاف . رأة وإصابة شقيقتها وأحد الجريان بجراح خطريةمقتل ام

صعد . تابعة لجهات مختلفة، منها الدفاع املدني والخدمات الطبية العسكرية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني
يان السرتات الطبية الفسفورية، الدرج، وهما يرتد أحمد عبدالباري أبو فولمع املسعف الطبي  الدكتور صالح

فوضعاه عىل . مصطفى جمعة الباشا، ورجالً جريحاً هو فريال وحياة كمال البنافوجدوا امرأتني قتيلتني، هما 

يف تلك اللحظة رضبت . النقالة ورشعا يف نزول الدرج، الذي كان مضاًء تماماً من خالل نافذة تمتد عىل طول املبنى

ور صالح، فقطعت رأسه، وسقطت عىل املسعف الطبي أحمد أبو فول، الذي كان عىل بعد قذيفة، أو صاروخ، الدكت
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وقد ُجرح بفعل شظية، وُقتل الرجل الجريح الذي كان . خطوات أسفل الدرج ممسكاً بالطرف اآلخر من النقالة

  .محموالً عىل النقالة

عبارة ُكتبت بخط اليد كمالحظة تركها جندي  "إفتح النار حتى عىل عمليات اإلنقاذ: قواعد االشتباك. تقدير موقف"

  69".الرصاص املسكوب"يف منزل استولت عليه القوات اإلرسائيلية خالل عملية 

حوادث : "نيسان، يف الفصل املعنون بـ/أبريل 22الذي قدمه للجيش اإلرسائييل لوسائل اإلعالم يف  تقريريزعم ال
أن حركة حماس استخدمت بشكل منهجي املرافق  "األطقم الطبيةإطالق النار عىل املرافق واملباني واملركبات و 

إن منظمة العفو . ، ولكنه ال يعطي أي دليل عىل حالة واحدة"واملركبات والبزات الطبية كغطاء لعمليات إرهابية

يالً الدولية تستبعد إمكانية حدوث مثل هذه الحاالت، ولكنها لم تجد خالل التحقيقات التي أجرتها عىل األرض، دل

عىل أن تحقيقات الجيش  تقريرويؤكد ال. عىل أن مثل تلك املمارسات كانت عىل نطاق واسع، هذا إن حدثت فعالً 

أظهرت أن القوات اإلرسائيلية، عىل جميع مستوياتها، تلقت توجيهات بتوخي الحذر الشديد لتجنب إمكانية إلحاق "
توقفت عن العمل عندما تواجدت مركبات طبية أو موظفون األذى باألطقم واملرافق الطبية، وأنها يف حاالت عدة 

ولم يعط الجيش أية معلومات أو تفسري للعديد من الحاالت، كتلك الواردة يف هذا  ".طبيون يف منطقة عملياتها

كما أن . التقرير، التي تعرض فيها أفراد طاقم سيارة إسعاف للقتل أو اإلصابة بجروح عىل أيدي الجيش اإلرسائييل

ال يقدم أي تفسري للحاالت العديدة التي منع فيها الجنود اإلرسائيليون، بشكل متعمد، وصول املساعدات  تقريرال

  .الطبية إىل الجرحى، ومنعوا حتى إخالء الجثث

وتشري األدلة إىل أن الهجمات ضد أفراد أطقم اإلسعاف وغريهم، ممن كانوا يحاولون إخالء الجرحى كانت متعمدة، 

وبهذه الصفة، فإن تلك الهجمات . ويف جميع أنحاء قطاع غزة" الرصاص املسكوب"ت خالل فرتة عملية وأنها تكرر 

شكلت انتهاكاً للقانون اإلنساني الدويل، الذي يوفر حماية خاصة للمرىض والجرحى واملوظفني الطبيني واملرافق 

ديداً، فإن توجيه الهجمات بشكل متعمد وبشكل أكثر تح. الطبية، باإلضافة إىل حظر استهداف املدنيني بوجه عام

ضد الوحدات الطبية واملواصالت الطبية واملوظفني الطبيني الذين يستخدمون الرموز املميزة التفاقيات جنيف، 

  .يعترب جريمة حرب

  الحؤول دون حصول الجرحى على الرعاية الطبية 2.4.1
، عمدت، بصورة 2009كانون الثاني /يناير 3يف  بعد أن احتلت القوات الربية اإلرسائيلية مواقعها داخل غزة

اعتيادية، إىل منع سيارات اإلسعاف وغريها من املركبات من الوصول إىل الجرحى أو انتشال الجثث من أي مكان 

وقد رفض الجيش اإلرسائييل باستمرار طلبات خدمات اإلسعاف الفلسطيني بالسماح لها . قريب من مواقعها

وقدرت اللجنة الدولية . ى والقتىل يف أي منطقة يف غزة استولت عليها القوات اإلرسائيليةباملرور إلنقاذ الجرح

ويف . للصليب األحمر أن معدل الوقت الذي تستغرقه عملية إنقاذ األشخاص كان يرتاوح بني ساعتني وعرش ساعات

 ً مكتب األمم املتحدة لتنسيق  كانون الثاني ذكر/يناير 6فعىل سبيل املثال، يف . بعض الحاالت، استغرقت أياما

عىل مدى الساعات األربع والعرشين املاضية، لم يتلق الهالل األحمر الفلسطيني أية موافقة "الشؤون اإلنسانية أنه 
ومع ذلك فقد تمكن من . إرسائيلية عىل أي من طلبات التنسيق التي قدمتها بهدف الوصول إىل القتىل والجرحى

 70".الً قتي 22جريحاً و  140إنقاذ 

دقيقة قد قضوا نحبهم  15ونتيجًة لذلك، فإن العديد من الجرحى، ممن كانوا عىل مسافة من املستشفى ال تزيد عىل 

  .وظلت الجثث تتحلل لعدة أيام، ولم يكن باإلمكان استعادة عرشات الجثث إال بعد وقف إطالق النار. بال مربر
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عاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني، ترافقها مركبة تابعة ، ُسمح لثالث سيارات إسكانون الثاني/يناير 7ففي 

. بجنوب رشق غزة، حي الزيتونمدنياً جريحاً، معظمهم أطفال، من منزل يقع يف  14للصليب األحمر، بإخالء 

وبعد تعرض املنزل . كانون الثاني/يناير 4، وظلوا عالقني يف املنزل منذ عائلة السمونيوكانوا جميعاً من أفراد 

وكان جميع األطفال . كانون الثاني، ُقتل عرشات من أفراد العائلة أو أُصيبوا بجروح/يناير 5لقصف اإلرسائييل يف ل

وكان األطفال ملقون إىل جانب جثث أمهاتهم القتيالت . واملسنني الذين نجوا من املوت جرحى وبال طعام أو ماء

رات اإلسعاف باالقرتاب من املنزل، ولذا فإن املسعفني الطبيني ولم تسمح القوات اإلرسائيلية لسيا. وأقربائهم القتىل

كيلومرت لنقل الجرحى، باإلضافة إىل جثث القتىل، عىل عربة تجرها الحمري  1.5اضطروا للسري عىل األقدام مسافة 

يها وسائل كما اضطرت فرق اإلنقاذ إىل ترك عرشات الجثث خلفها، ألنها لم يكن لد. من املنزل إىل سيارات اإلسعاف

  .لنقلهم

وجدت الفرق التابعة ": ، قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر2009كانون الثاني /يناير 8ويف بيان أصدرته يف 
للجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني أربعة أطفال ملقون بجانب جثث أمهاتهم يف أحد 

كما عثروا عىل رجل واحد حياً وأضعف من أن يقف عىل .  أرجلهم لوحدهموكانوا أضعف من أن يقفوا عىل. املنازل
  .جثة ملقاة عىل فرشات 12رجليه، وعىل ما مجموعه 

ناجياً من هذا الهجوم،  15ويف منزل آخر وجدت فرق اإلنقاذ التابعة للصليب األحمر والهالل األحمر الفلسطيني "
  . منزل آخركما وجدت ثالث جثث أخرى يف . بينهم عدة جرحى

مرتاً من هذا املنزل فريق اإلنقاذ  80وقد أمر الجنود اإلرسائيليون املتمركزون يف موقع عسكري يقع عىل بعد نحو 
وكانت هناك مواقع عديدة أخرى للجيش اإلرسائييل، باإلضافة إىل دبابتني، بالقرب من . بمغادرة املنطقة، فرفض

  .املكان

ا ما قاله رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف إرسائيل واألرايض ، هذ"هذه حادثة تبعث عىل الصدمة"
كما . وال بد أن الجيش اإلرسائييل كان عىل علم بالوضع، ولكنه لم يعمل عىل مساعدة الجرحى. "الفلسطينية املحتلة

  ".أنه لم يمكِّن الصليب األحمر، وال الهالل األحمر الفلسطيني من مساعدة الجرحى

علت السواتر الرتابية الكبرية التي أقامها الجيش اإلرسائييل وصول سيارات اإلسعاف إىل الحي أمراً لقد ج"
وقد تمكنت فرق . ولذا كان البد من نقل األطفال والجرحى إىل سيارات اإلسعاف عىل عربة تجرها الحمري. مستحيالً 

شخصاً آخر ممن كانوا  12جريحاً و  18الء اإلنقاذ التابعة للصليب األحمر والهالل األحمر الفلسطيني من إخ
أُبلغت اللجنة الدولية للصليب األحمر بوجود مزيد من الجرحى يلجأون إىل ... كما تم إخالء جثتني. منهكني للغاية

وهي تطالب الجيش اإلرسائييل بالسماح لسيارات االسعاف التابعة لها وللهالل . منازل مدمرة أخرى يف هذا الحي
وحتى اآلن لم يتلق الصليب األحمر تأكيداً من . سطيني بمرور آمن فوراً للتفتيش عن مزيد من الجرحىاألحمر الفل

71.السلطات اإلرسائيلية بأنها ستسمح بذلك
 "  

كانون الثاني، /يناير 4وما فتئت اللجنة الدولية للصليب األحمر تحاول الحصول عىل إذن بدخول املنطقة منذ 

وقال أفراد من العائلة ملنظمة العفو الدولية إن . السموني أنفسهم عالقني تحت النار عندما وجد أفراد من عائلة

كانون الثاني، مع تحرك القوات الربية اإلرسائيلية بدباباتها /يناير 4املنطقة أصبحت تحت النريان اعتباراً من 

يف البداية، يف " كدروع برشية"ت واستوىل الجنود عىل عدة منازل، واحتجزوا العائال . بمساندة الطائرات املروحية

ثم أمروا السكان بمغادرتها واالنتقال إىل منازل أقربائهم . الوقت الذي استخدموا فيه تلك املنازل كمواقع عسكرية
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  .يف الجانب اآلخر من الشارع

اص الرص"ولم يسمح الجيش اإلرسائييل بوصول أي فريق طبي إىل املنطقة طوال الفرتة املتبقية من عملية 

كانون الثاني وبعد أن أعلنت إرسائيل وقف إطالق النار وسحبت قواتها، /يناير 18ويف صبيحة يوم ". املسكوب
وشهدت قيام فرق اإلنقاذ الطبية وهي تنتشل  عائلة السمونيذهب مندوبو منظمة العفو الدولية إىل منطقة 

ون من الصليب األحمر والهالل األحمر عىل أما املنزل الذي عثر فيه املسعفون الطبي. الجثث من تحت األنقاض

كانون الثاني، فقد ُهدم بالجرافات عىل رؤوس الجثث، وهو /يناير 7جثة يف  22املدنيني الجرحى، باإلضافة إىل 

كانون الثاني، عندما أمكن انتشال الجثث من /يناير 18وبحلول . عمل آخر من أعمال التدمري الجنوني الفاحش

  .تلك الجثث قد تحللتتحت األنقاض، كانت 

عاماً، وولداه،  68وعمره محمد رشاب، ، أُصيب كانون الثاني/يناير 16بُعيد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 

عاماً، بجروح عندما أطلق الجنود اإلرسائيليون النار عىل مركبتهم لدى عودتهم  28، وكسابعاماً،  18، إبراهيم

وقد أطلق الجنود اإلرسائيليون املتمركزون . إىل منزلهم داخل املدينة ن يونسخامن مزرعة العائلة الواقعة يف رشق 

وذلك أثناء فرتة وقف  –رصاصة  20أكثر من  -يف مبنى يقع عىل الشارع العام وابالً من الرصاص عىل املركبة 

 7لسلطات اإلرسائيلية يف وأعلنتها ا" املمر اإلنساني"التي كانت تُعرف باسم (إطالق النار اليومية ملدة ثالث ساعات 

وقد أُصيب كساب وإبراهيم بجروح خطرية يف الصدر والرجل عىل التوايل، بينما أُصيب ). كانون الثاني/يناير

  .والدهما بجروح طفيفة يف يده ناتجة عن إصابته بشظية

ى املجاور أدراج وذهبت النداءات املتكررة من جانب محمد رشاب لطلب املساعدة من الجنود املوجودين يف املبن

واتصل محمد رشاب بإسعاف الطوارئ، ولكن لم يُسمح ألية سيارة إسعاف بالوصول إىل املكان إلنقاذه، . الرياح

، وهي "أطباء من أجل حقوق اإلنسان"مساء اتصلت منظمة  7:30ويف الساعة . أن فارق الحياة كسابوما لبث 

ويف حوايل . فأخربها بأنه ال يمكن امليض قدماً يف عملية اإلنقاذمنظمة غري حكومية إرسائيلية، بالجيش اإلرسائييل 

اتصلت هذه املنظمة غري  –ساعة عىل إصابة الرجال الثالثة بجروح  12أي بعد مرور نحو  –صباحاً  1:15الساعة 

. برية من الدمالحكومية بوالده، الذي أبلغها بأن ابنه الثاني إبراهيم فارق الحياة قبل ذلك بقليل بعد فقدان كمية ك

  .صحيح أن جرحه لم يكن خطرياً، ولكنه نزف حتى املوت

وبعد أن أُجرب عىل مشاهدة ولديه وهما ينـزفان حتى املوت، وهو نفسه جريح، اضطر محمد إىل قضاء بقية الليلة 

ُسمح  ويف النهاية. والصباح التايل يف سيارته، غري قادر عىل الحركة، ولم يستطع الحصول عىل أدنى مساعدة

 22أي بعد نحو  –لسيارة إسعاف بإنقاذ محمد وإحضار جثتي ولديه يف الساعة الثانية عرشة ظهراً يف اليوم التايل 

وخالل تلك الفرتة، لم يقدم الجنود املتمركزون يف املنزل املجاور أية مساعدة للرجال . ساعة من إطالق النار عليهم

كما لم يستجيبوا لطلبات تقديم املساعدة املتكررة، . أو حتى الحركة الجرحى، ولم يسمحوا ألحد بتقديم املساعدة

  .بل هددوا كل من يتحرك بإطالق النار عليه

، محمدوعمره ثالث سنوات، وشقيقه فارس طلعت حمودة، تويف الطفل ، 2009كانون الثاني /يناير 11يف 

، بشمال مدينة غزة، الشيخ عجلني سنة، متأثرين بجراحهما نتيجة لقصف منزلهما الواقع يف حي 15وعمره 

طلعت أسعد ولم يتمكن والدا الطفلني، وهما . ولم يسمح لسيارات اإلسعاف بإنقاذهما. بقذائف دبابة إرسائيلية

إنتصار عبدالوهاب عاماً يشغل منصب مدير يف وزارة الشؤون االجتماعية، وزوجته  53، وعمره حمودة سعدي

  .من فعل يشء ملساعدتهما، وفارقا الحياة عىل مرأى منهما عاماً، 38، وعمرها إبراهيم حمودة

كانون الثاني، جاءت /يناير 11كنا نياماً، وبعد منتصف ليلة األحد املوافق : "وقالت انتصار ملنظمة العفو الدولية
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دبابات ويف حوايل الساعة الثانية صباحاً، رضبت قذائف ال. دبابات إرسائيلية إىل منطقتنا، وبدأت القصف بكثافة
ثم رضبت الشظايا إحدى . منزالً مجاوراً ووصلت الشظايا إىل الغرفة التي كنا فيها، ولذا هربنا إىل املمر بني الغرف

حاول محمد، ابن زوجي، مساعدتي يف إشعال . الغرف وانهالت بشكل مستمر عىل املنزل، ثم ُقطعت الكهرباء
راعي، عندما سقطت شظية أخرى عىل املنزل وأصابتنا شمعة كي أتمكن من رؤية ابني فارس، الذي كان بني ذ

مكثنا يف البيت حتى الساعة الخامسة صباحاً ألن سيارة اإلسعاف لم تستطع الوصول . بجروح، أنا ومحمد وفارس
اتصل زوجي بالصليب األحمر وتوسل إليه وإىل الدفاع املدني أن يأتوا، ولكنهم لم يستطيعوا بسبب خطورة . إلينا

وقد تويف . وقال لنا الصليب األحمر إنه أُبلغ بمنع دخول املنطقة ما دامت القوات اإلرسائيلية موجودة فيهااملوقف، 
كنت مصابة بجروح . محمد يف حوايل الساعة الخامسة صباحاً متأثراً بجراحه ونتيجًة لفقدان كمية كبرية من الدم

ولم أستطع التحرك إىل أن . والرجلني واليدين خطرية يف شتى أنحاء جسمي، يف جانبي األيرس والبطن والصدر
كما فاضت روح ولدي الوحيد . حرضت سيارة اإلسعاف يف الساعة السابعة صباحاً، وبعد أن غادر الجيش املنطقة

  ".عاماً عىل زواجي 21فارس الذي أنجبته بعد مرور 

 1949آب /أغسطس 12ب، واملؤرخة يف إن اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية األشخاص املدنيني يف وقت الحر 

تنص عىل إلزام الدول باحرتام وحماية الجرحى، والسماح بإخالء الجرحى أو املرىض من ) اتفاقية جنيف الرابعة(

إن منع وصول األطقم الطبية بشكل متعمد للحؤول . املناطق املحارصة، وبمرور األطقم الطبية إىل مثل تلك املناطق

التسبب بمعاناة شديدة أو إصابات خطرية للجسد أو الصحة "عاية الطبية قد يمثل نوعاً من دون تلقي الجرحى للر 
  .، وهو ما يشكل انتهاكاً التفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب"بشكل متعمد
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.2  ً   ال مالذ آمنـا

كانت كرات النار تنهمر على المدرسة، وكان "
  ."الجميع مذعورين ويصرخون

لتابعة لوكالة غوث الالجئني يف بيت الهيا، حيث أسفرت قذائف املدفعية الفسفورية عن مقتل طفلني يف طفل لجأ إىل املدرسة ا

  .2009كانون الثاني /يناير 17

مليون نسمة، ومعظمهم من األطفال،  1.5لم يستطع أهايل غزة، البالغ عددهم " الرصاص املسكوب"خالل عملية 

فال يوجد يف قطاع غزة . وال إيجاد ملجأ يكفلون فيه سالمتهم –ماً ألن الحدود كانت مغلقة تما –مغادرة غزة 

مالجئ تحمي من القنابل وال يمكن بناء مثل هذه املالجئ ألن اإلسمنت وغريه من مواد البناء قد ُوضعت عىل قائمة 

  .السلع التي ال تسمح إرسائيل بإدخالها إىل غزة

هم، فإن معظمهم لم يتمكن من ذلك ألنه لم يكن لديه مكان آخر وعىل الرغم من أن عرشات اآلالف قد غادروا منازل

ومكث آخرون يف منازلهم لحماية ممتلكاتهم، خوفاً من أن يدمرها الجيش اإلرسائييل إذا تركوها خالية، . يلجأ إليه

  .أو يستخدمها املقاتلون، وبالتايل يدمرها الجيش

فلسطينيني إىل االعتقاد بأنه ال توجد منطقة يف غزة يمكن وعىل أية حال، فإن نمط الهجمات اإلرسائيلية قاد ال

، بل يف الساعة األوىل من الهجوم، قصفت القوات "الرصاص املسكوب"ويف اليوم األول من عملية . اعتبارها آمنة

وقد نجم عن ذلك . هدفاً يف جميع أنحاء غزة، معظمها يقع يف مناطق سكنية مكتظة 240اإلرسائيلية أكثر من 

 11:30فقد بدأ القصف من دون تحذير يف حوايل الساعة . ر يف األرواح لم يسبق لها مثيل يف يوم واحدخسائ

صباحاً، وهو وقت النشاط، حيث كانت الشوارع تعج باملدنيني، بمن فيهم تالميذ املدارس الذين كانوا يغادرون 

  .يف بداية الفرتة الثانية مدارسهم يف نهاية الفرتة الصباحية، والتالميذ الذاهبون إىل املدارس

كما أن الخوف من أن املنازل الخالية يمكن أن تكون أكثر عرضة لخطر التدمري، وورود أنباء عن مقتل مدنيني أثناء 

فرارهم أو يف األماكن التي لجأوا إليها، سواء يف منازل أقربائهم أو يف املالجئ التابعة لألمم املتحدة، إنما أضاف إىل 

  .بانعدام األمان والشعور بعدم وجود مكان آمن يذهبون إليه الشعور العام

ووجد بعض أفراد العائالت الفلسطينية أنفسهم عرضة للخطر بشكل خاص عندما استخدمتهم القوات اإلرسائيلية 

وتلقى عدد آخر من العائالت تحذيرات بمغادرة منازلها، فواجهت خياراً شبه مستحيل بشأن ". كدروع برشية"

ً الوضع ا وادعت السلطات اإلرسائيلية أنها أصدرت مثل تلك التحذيرات إىل أهايل غزة . البقاء أو املغادرة: ألكثر أمانا

ملغادرة منازلهم يف محاولة منها لحماية أرواح املدنيني، ولكن طبيعة تلك التحذيرات يصعب أن تتسق مع مثل تلك 

  .النوايا

الرصاص "اإلنسانية التي وصلت إىل أهايل غزة خالل عملية وتفاقمت األوضاع بسبب عدم كفاية املساعدات 
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  .نتيجة للحصار الطويل األجل الذي رضبته إرسائيل عىل قطاع غزة" املسكوب

  "كدروع بشرية"استخدام المدنيين الفلسطينيين  1.2
ع غزة، وأرغمت استولت القوات اإلرسائيلية، مراراً، عىل منازل فلسطينية يف قطا " الرصاص املسكوب"خالل عملية 

العائالت عىل البقاء يف إحدى غرف الطابق األريض، بينما استخدمت بقية أجزاء املنزل كقاعدة عسكرية وموقع 

كما استخدمت تلك العائالت، بمن فيهم األطفال والبالغون عىل السواء، كدروع برشية، وبذلك عرَّضت  –للقنص 

 كانوا يرتدون دروعاً واقية للجسد وخوذات واقية للرأس ويف حني أن الجنود اإلرسائيليني 72.حياتهم للخطر

نون أنفسهم خلف أكياس الرمل أثناء إطالق النار من املنازل، فإن سكان املنازل الفلسطينيني لم يحظوا  ويحصِّ

  .بمثل تلك الحماية

متدة عندما دخلوا امل لعائلة السموني، استوىل الجنود اإلرسائيليون عىل عدة بيوت ففي حي الزيتون بمدينة غزة

  :ملنظمة العفو الدولية أسعد عيل السمونيوقد قال . املنطقة

أعيش يف هذا البيت مع زوجتي وأوالدي الثالثة املتزوجني وزوجاتهم وأحد عرش طفالً، وأوالدي األربعة غري "
ً . طفالً  15كما كان يقيم معنا اثنان من أبناء أختي وزوجتاهما ومعهم . املتزوجني ً  45نحو  كنا معا ويف . شخصا
كانون الثاني سمعنا أصواتاً عىل السطح واستنتجنا أن الجنود ال بد أن يكونوا قد هبطوا من /يناير 4و  3الليل بني 

طائرة مروحية، ألن البوابة الخارجية والباب األمامي كانا مقفلني، وال يستطيع أحد أن يدخل إىل املنزل من أي 
كنا جميعاً . السطح، ولكن أحداً لم يجرؤ عىل صعود الدرج ملعرفة ما كان يحدث سمعنا قرقعتهم عىل. طريق آخر

ويف حوايل الساعة السادسة والنصف صباحاً، سمعنا طرقاً عىل الباب األمامي ودخل عدد . نقيم يف الطابق األريض
هذه األمور، فقاموا  ، فقلت إننا ال نعرف بمثل"القساميني"أمسكوا بي من رقبتي وسألوني عن . كبري من الجنود

ووضعونا جميعاً يف غرفة واحدة يف الطابق األريض، مع النساء  –رجاالً وأوالداً  –بتقييدنا وعصب عيوننا جميعاً 
وبعد انتهاء الحرب وجدت . طلبت منهم أن يسمحوا يل بإحضار ضبة أسناني من غرفتي ولكنهم رفضوا. واألطفال

لم . احتفظوا بنا هناك ملدة يوم ونصف. شأن الكثري من األشياء األخرىأسناني عىل األرض وهي مكسورة شأنها 
 5(ويف اليوم التايل . يكن لدينا سوى القليل من الطعام لألطفال، ولكنه غري كاف، كما لم يكن لدينا ماء

عرب  ئلواوزوجته وطفلتهما وطرقوا بابنا بعد الفرار من منزل قريبنا  موىسجاء ابن عمي ) كانون الثاني/يناير

فأمسك به الجنود وقيدوه وعصبوا عينيه ووضعوه مع . الشارع، والذي تعرض للقصف وُقتل فيه عدد من أقربائنا
وعندما أخربنا موىس عن قصف منزل وائل وعن قتل وجرح عدد من . زوجته وطفلته معنا يف الغرفة نفسها

ويف النهاية قال . ما نريد فرجوناهم أن يخلوا سبيلناأقربائنا، بدأت النساء واألطفال بالرصاخ، فجاء الجنود وسألوا ع
الجنود إن بإمكاننا املغادرة باستثناء موىس وابن أخي عماد، وقالوا إنهم سيقتلوهما إذا عرف مقاتلو القسام 

وقد . وطلبت مرة أخرى أن أحرض ضبة أسناني، ولكن الجنود رفضوا. بوجود الجنود يف املنزل وشنوا هجوماً عليهم
غادرنا سرياً عىل األقدام، وانضم إلينا بعض . ها مكسورة عندما عدُت إىل املنزل بعد مغادرة الجيش لغزةوجدت

يسري أمامي ورأيته يسقط،  إياد كان ابن أختي. أمرنا الجنود بالجري بال توقف. األقرباء من املنازل املجاورة

توقفت ملساعدته، ولكن الجنود اإلرسائيليني . جلهفظننت أنه تعثَّر، إالّ أنه تبني يل أنه أُصيب بالرصاص يف ر 
رصخوا بي كي أواصل السري وإال فإنهم سيطلقون النار مرة أخرى، ولذا اضطررنا  جحااملرابطني يف منزل عائلة 

لقد شاهدته زوجته وشاهده أطفاله الخمسة وهو يزحف ثم ينهار من . زحف إياد قليالً ثم انهار. إىل متابعة السري
وعىل مسافة بعيدة وجدنا سيارة . يتمكن أحد منا من مساعدته، ألن الجنود لم يسمحوا ألحد بالتوقفدون أن 

إسعاف يف شارع صالح الدين الرئييس، ولكنهم لم يستطيعوا الذهاب إىل املكان الذي انهار فيه إياد، وهكذا فقد 
  ".لتي ُجرحت يف يدها إىل املستشفىنقلت سيارة اإلسعاف زوجة موىس وطفلته ا. تُرك يف مكانه ليسلم الروح
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أنظر حالة (، الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية بشكل منفصل، رواية األحداث هذه عائلة جحاوقد أكد أفراد 

  ).1إبراهيم جحا يف امللحق 

وأطفالهما التسعة، خمس بنات وأربعة ليىل وزوجته ) أبو عبدالله املعروف أيضاً باسم( يوسف أبو عيدهكان 

إىل الرشق من جباليا، عندما استوىل  حي السالمسنة، يف منزلهم يف  22أوالد، ترتاوح أعمارهم بني أربع سنوات و 

ملدة يومني، استخدموا خاللهما املنزل " كدروع برشية"الجنود اإلرسائيليون عىل املنزل واحتجزوا أفراد العائلة 

وقال أبو عبدالله ملنظمة العفو . نزل، وبعد ذلك قاموا بتدمريهكنقطة عسكرية، ثم أرغموا العائلة عىل الخروج من امل

كانون الثاني، دخلت ثلة من الجنود إىل منزلنا، /يناير 5من صبيحة يوم  10:30يف حوايل الساعة : "الدولية
م يسمحوا أخذوا الهاتف الخلوي، ول. وحرشونا جميعاً يف التسوية وأغلقوا الباب علينا، ثم صعدوا إىل الطابق العلوي

شعر األطفال بالخوف والربد . لنا بالتحرك، وأخذوا جميع البطانيات والفرشات، ولم يكن لدينا أي طعام أو ماء
وسمعنا الجنود يضحكون ويطلقون . والجوع والعطش، ولكننا ال نلوي عىل يشء، وبقينا عىل هذه الحال ملدة يومني

عد مرور يوم أصبح األطفال الصغار بحاجة ماسة إىل املاء، فأخذت وب. استبدَّ بنا الخوف. النار يف الطابق العلوي
 7وبعد يومني، أي يف . حفنة املاء التي بقيت يف حوض املرحاض ألعطيها لهم، إذ لم يكن أمامي أي خيار آخر

س طلبت منهم الذهاب إىل الطابق العلوي إلحضار بعض املالب. كانون الثاني، قذفنا الجنود خارج املنزل/يناير
واألحذية، ولكنهم لم يسمحوا لنا بذلك؛ فاضطررنا للمغادرة حفاًة وبما كنا نرتديه عندما اقتحم الجنود املنزل أول 

  ).1.3أنظر الفصل (وقد تم تدمري املنزل فيما بعد " .مرة قبل يومني

معظمهم من (عزل ووفقاً لبعض الشهادات، فإن القوات اإلرسائيلية أرغمت الذكور من املدنيني الفلسطينيني ال

، بما يف ذلك إرغامهم عىل "دروع برشية"ليكونوا بمثابة ) البالغني، ولكن بينهم أطفال يف حالتني من تلك الحاالت

السري أمام الجنود املسلحني، ودخول املباني للتأكد من وجود مصائد للمغفلني أو مسلحني، والبحث عن أشياء 

رسات ليست جديدة، إذ تم توثيق العديد من هذه الحاالت يف السنوات وهذه املما. يُشتبه يف أن تكون متفجرات

وقد قضت املحكمة العليا اإلرسائيلية بأن مثل هذه املمارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدويل، وأصدرت . األخرية

  2005.73ترشين األول /حكماً بحظرها يف أكتوبر

قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ملنظمة العفو  وهو أب لخمسة أطفال، وأحد أفرادمجدي عبد ربه، وقال 

كانون الثاني، دخل الجنود /يناير 5يف حوايل الساعة العارشة من صبيحة يوم االثنني، املوافق : "الدولية

كان الجنود يطلقون . االرسائيليون منزيل واقتادوني معهم إىل منزل مجاور، حيث كانوا يحتجزون جرياناً آخرين

ويف حوايل الساعة الثانية . من املنزل، ولكنني لم أعرف ما كانوا يستهدفونه، ألنني لم أستطع أن أرى املشهدالنار 

وأمرني أن أذهب إليه كي آخذ أسلحة ومالبس املسلحني  أبو حاتمبعد الظهر أخرجني أحد الجنود وأشار إىل منزل 

ذهبت إىل املنزل، فوجدت ثالثة من رجال . ي بالطاعةرفضُت، ولكنهم أمرون. الذين كانوا يف ذلك املنزل وقتلوهم

رجعت إىل الجنود، . طلبوا مني املغادرة وعدم العودة وهددوني بإطالق النار عيلَّ إذا عدتُ . القسام املسلحني أحياء

ويف . رقيَّدوني وبدأوا بإطالق النا. الذين أمروني بأن أخلع مالبيس وأستدير، فأخربتهم بأن الرجال الثالثة أحياء

وقت الحق أرسلوني مرة أخرى لتفقد املقاتلني املسلحني داخل املنزل، فوجدت أحدهم جريحاً، وزميليه عىل ما يرام، 

عدُت إىل الجنود وأخربتهم بذلك، . ’أبلغ الضابط بأنه إن كان يعترب نفسه رجالً فليأت إىل هنا بنفسه‘: وقالوا يل

قال الجنود إنهم . رة مروحية قادمة، ثم صوت انفجار صاروخثم سمعت صوت طائ. فشتموني وقيّدوا يديَّ 

ولكنني عندما نظرت وجدت أن الصاروخ أصاب . متأكدون اآلن من قتل املسلحني املوجودين يف املنزل بصاروخ

، ويف حوايل منتصف الليل بني يوم االثنني والثالثاء. منزيل وليس املنزل الذي يتواجد فيه املسلحون، فأخربت الجنود

أرغموني عىل العودة مرة ثالثة للتأكد من مقتل املسلحني، فوجدت أن اثنني منهم مازاال عىل قيد الحياة، ولكنهما 

أبلغت الجندي، الذي ازداد غضبه ولم يصدقني، . كانا مدفونني تحت األنقاض، بينما كان الثالث محتضناً سالحه
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، فرفض املراهقان، ولكن الجنود انهالوا عليهما اللتقاط صورجمال قطاري وزيدان فأرسل مراهقنْي، هما 

 ً ً . بالرضب، فذهبا والتقاطا صوراً، ثم أرسلوا كلبا   ."عندئذ كانت الساعة العارشة أو الحادية عرشة صباحا

وهو أب لستة أطفال، ملنظمة العفو الدولية إن الجنود اإلرسائيليني اقتادوه  أكرم عبدربه،كما قال جاره وقريبه 

ً  2-3حوايل (يف الصباح الباكر من منزله  " كدرع برشي"، واستخدموه كانون الثاني/يناير 6بتاريخ ) صباحا

أرسلني الجنود إىل املنازل أوالً، ثم أرسلوا : "وقال. وأرغموه عىل تفتيش عدة منازل يف املنطقة عىل مدى ثالثة أيام
ً لم أجد شي. كلباً، ولم يدخلوا تلك املنازل بأنفسهم إال بعد ذلك ويف . ئاً يف املنازل التي فتشتها، ولكنني كنت خائفا

  ".الوقت نفسه لم أكن أعلم شيئاً عن مكان زوجتي، التي كانت حامالً، وأطفايل

عاماً، ملنظمة العفو الدولية إن الجنود  16، وعمره محمد النجار، الواقعة رشقي خان يونس، قال خزاعةويف 

اقتادني الجنود والقوات الخاصة إىل املنزل، حيث : "وه كنقطة للقنصاإلرسائيليني احتجزوه يف منزل استخدم
قيَّدوني وعصبوا عيني، ولكنهم كانوا يفكون وثائقي عندما يسمحون يل بالذهاب إىل الحمام، ولذا كنت أرى بعض 

ألنهم كانوا لم أفهم ما قالوه . لم يستجوبوني، بل جلسوا حويل عىل فرشة وثرثروا وضحكوا وغنوا قليالً . األشياء
رفضت يف البداية، ولكنني . يتحدثون باللغة العربية، ولكن أحدهم تحدث معي بالعربية وطلب مني أن أغني معهم

وعلمت فيما بعد . وتبكي" الله أكرب"ثم أطلقوا رصاصتني، وسمعت امرأة تهتف . اضطررت إىل االنصياع بعد ذلك

لم يحدث إطالق نار مرة . فاً، ولكن شيئاً آخر لم يحدثكنت خائ. 74أن ذلك حدث عندما قتلوا جارتنا روحية

. وفيما بعد، وقبل مغادرتهم املنزل، طلبوا مني البقاء فيه لفرتة، وعندما أسمع صوت طلقة يمكنني املغادرة. أخرى

  75."فعلت ما قالوه يل؛ انتظرت برهة، ثم أزلت العصابة عن عيني وغادرت املنزل

ال يجوز استغالل أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض "نيف الرابعة، فإنه من اتفاقية ج 28وفقاً للمادة 
منصوص عليه " الدروع البرشية"كما أن حظر استخدام ". النقاط أو املناطق بمنأى عن العمليات الحربية

ة ، واملتعلق1949آب /أغسطس 12من الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة يف  51(7)بوضوح يف املادة 

ال يجوز أن يوجه "، حيث تنص عىل أنه )الربوتوكول اإلضايف األول(بحماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية 
أطراف النزاع تحركات السكان املدنيني أو األشخاص املدنيني بقصد محاولة درء الهجمات عن األهداف العسكرية 

  ."أو تغطية العمليات العسكرية

  تحذيرات غير فعالة 2.2
أجرى الجيش اإلرسائييل مكاملات هاتفية عشوائية عىل الخطوط األرضية " الرصاص املسكوب"عملية  خالل

تطلب منهم مغادرة منازلهم أو املناطق " أهايل غزة"واألجهزة الخليوية تحمل رسائل تحذير أو تهديد مسجلة إىل 

د استُخدمت من قبل الجيش اإلرسائييل وكانت هذه املمارسة، الجديدة يف غزة، ق 76.التي يعمل فيها مقاتلو حماس

وقد تلقى أهايل غزة تلك املكاملات العشوائية، التي  2006.77آب /أغسطس –تموز /أثناء الحرب عىل لبنان يف يوليو

وال العثور عىل مكان  –بسبب إغالق الحدود  –أثارت الذعر يف صفوفهم، ألنهم لم يكونوا قادرين عىل مغادرة غزة 

  .األمان يف غزة يكفل لهم

 250,000إن الجيش أجرى : "ويف مقابلة مع هيئة اإلذاعة الربيطانية، قال وزير الداخلية اإلرسائييل مئري شرتيت

ً  250ولكن عدد األرُس يف غزة بالكاد يصل إىل . 78"مكاملة هاتفية مع السكان طلب منهم فيها مغادرة منازلهم . ألفا

بتلك األرس ليطلب منها مغادرة منازلها، فإنه يكون بذلك قد طلب من  وإذا كان الجيش اإلرسائييل قد اتصل فعالً 
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  .كل أرسة تقريباً أن تفعل ذلك

كانون الثاني يف مناطق متعددة من غزة، /يناير 3وتضمنت منشورات أسقطها الجيش اإلرسائييل يف صبيحة يوم 

هة إىل  بية التي ينفذها بعض األشخاص اإلرهابيني نظراً لألعمال اإلرها : "التحذير التايل" سكان املنطقة"وموجَّ
انطالقاً من منطقة السكن ضد دولة إرسائيل، فقد اضطر الجيش اإلرسائييل إىل الرد عليها فوراً، والعمل من داخل 

ً . منطقتكم السكنية  ".ولضمان سالمتكم يُطلب منكم مغادرة املنطقة فورا
79  

رسائيلية إنها بُثت عرب محطات إذاعة فلسطينية قرصنها الجيش وقالت البيانات اإلذاعية، التي تقول السلطات اإل 

لضمان سالمتكم، يُطلب منكم مغادرة منازلكم فوراً واالنتقال إىل وسط ": كانون الثاني/يناير 3اإلرسائييل يف 

هة إىل "املدن إىل ووصلت املنشورات التي أُسقطت من الطائرات 80".جميع سكان املنطقة"، وكانت البيانات موجَّ

  .كما أن البيانات اإلذاعية لم تكن محصورة يف مناطق محددة. معظم مناطق غزة

إن مثل تلك املكاملات الهاتفية العشوائية واملنشورات والبيانات اإلذاعية ال تشكل إنذاراً مبكراً؛ فقد كانت تتسم 

  .بالعمومية ووصلت إىل السكان يف جميع أنحاء غزة

  نسانيةالحرمان من المساعدات اإل  3.2
بفرتة طويلة، ما انفك أهايل قطاع غزة يكابدون اآلثار املدمرة للحصار الذي " الرصاص املسكوب"قبل شن عملية 

ومنذ . 2007حزيران /فرضته إرسائيل عىل القطاع منذ أن أطاحت حماس بحركة فتح وسيطرت عىل غزة يف يونيو

  ".كيان معاد"ه ذلك الوقت، ما فتئت إرسائيل تتعامل مع قطاع غزة عىل أن

وقد شمل ذلك الحصار، الذي كان يهدف ظاهرياً إىل منع حماس من تهريب األسلحة إىل غزة ووقف إطالق 

إن نطاق . الصواريخ عىل إرسائيل، طائفة واسعة من السلع واملنتجات، التي ليس لها استخدامات عسكرية محتملة

ؤولني اإلرسائيليني بشأن أغراض الحصار قاد منظمة الحصار املرضوب عىل غزة والبيانات التي صدرت عن املس

العفو الدولية إىل االستنتاج بأنه مفروض كشكل من أشكال العقاب الجماعي لسكان غزة بأرسهم، وهو ما يعترب 

فباإلضافة إىل أنه شكل انتهاكاً للحق يف حرية . انتهاكاً فاضحاً اللتزامات إرسائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

قل، فقد أدى الحصار اإلرسائييل إىل الحرمان من الحق يف الحصول عىل مستوى معيشة كاف، بما يف ذلك التن

  ). 5أنظر الفصل (الحصول عىل الغذاء الكايف واملسكن والحق يف العمل ويف الرعاية الصحية 

فالطلبة غري . علقوا يف غزةمليون نسمة، قد  1.5إن سكان غزة أجمعني، مع استثناءات قليلة للغاية، والبالغ عددهم 

ويُمنع املرىض ذوي الحاالت الحرجة والذين يحتاجون إىل . قادرين عىل االلتحاق بالجامعات والوظائف يف الخارج

ومنذ فرض الحصار، لقي عرشات املرىض . رعاية طبية غري متوفرة يف املستشفيات املحلية، من مغادرة غزة للعالج

، منعت )2008كانون الثاني /يناير 18من (ومنذ أكثر من عام  81.ملعالجةحتفهم بسبب عدم الحصول عىل ا

باملئة من  80وقد أدت مثل تلك القيود املشددة إىل تدمري االقتصاد، وجعلت نحو . إرسائيل جميع الصادرات من غزة

متزايد، عىل وعىل الرغم من ذلك، فقد عملت إرسائيل، بشكل . مجموع السكان يعتمدون عىل املساعدات الغذائية

، بلغ معدل الشاحنات املحملة 2008ترشين الثاني /ويف نوفمرب. خنق دخول املساعدات اإلنسانية، بما فيها الغذاء

  2007.82أيار /من املعدل اليومي يف مايو 20إىل  1شاحنة، أي أقل من  23باملؤن والتي يُسمح لها بدخول غزة 
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  ©AI، "الرصاص املسكوب"عملية بانتظار املساعدات الغذائية بعد انتهاء ال

يوماً قد حرش آالف العائالت يف منازلها من دون فائض من  22إن ذلك كله يعني أن القصف الكثيف الذي دام 

وأُجرب معظم هؤالء عىل الفرار من منازلهم، إما بسبب تحذيرات القوات اإلرسائيلية أو بسبب . الغذاء واملاء والوقود

يف منازل العائلة أو األصدقاء، بينما وجد آخرون طريقهم إىل مالجئ الطوارئ، من قبيل  تدمري منازلهم، واحتشدوا

بيد أنهم لم يكونوا آمنني حيثما ذهبوا، ألن املنازل واملدارس . مدارس وكالة غوث الالجئني التابعة لألمم املتحدة

 ً صحوبًة بالقصف، كانت تعني أن إن آثار الحصار، م. واملستشفيات ومرافق وكالة الغوث تعرضت للهجوم أيضا

  .كل شخص عانى من نقص يف الرضورات األساسية

 122إىل معدل (كانون الثاني /وقد ازدادت كمية املساعدات التي ُسمح بإدخالها إىل غزة خالل فرتة القتال يف يناير

األعباء الهائلة عىل النظام ولكن هذه الكمية ظلت غري كافية بتاتاً، إذا أخذنا بعني االعتبار تزايد ) حمولة شاحنة

إن عمليات تسليم وتوزيع . الصحي التي سببتها الخسائر اليومية من قتىل وجرحى وتدمري للبنية التحتية

املساعدات املحدودة التي أمكن إدخالها إىل غزة، قد أُعيقت جراء الهجمات اإلرسائيلية عىل قوافل املساعدات 

بعضها عن مقتل وجرح موظفني تابعني لألمم املتحدة وتخريب املرافق ومجمعات األمم املتحدة، والتي أسفر 

  83.واملباني وتدمري اإلمدادات اإلنسانية

إذ أن إرسائيل يجب أن . ويف هذا الصدد، شكلت أفعال إرسائيل انتهاكاً واضحاً اللتزاماتها القانونية كدولة احتالل

  ).6أنظر الفصل (ساسية واألدوية والرعاية الطبية تكفل حصول سكان غزة عىل األغذية الكافية واملؤن األ 

لكن إرسائيل لم تمتنع عن تزويد سكان غزة باملؤن الكافية فحسب، بل رضبت حصاراً متعمداً عىل غزة ومنعت 

دخول مواد اإلغاثة الطارئة واملساعدات اإلنسانية، حيث شنت عدة هجمات عىل املركبات التي كانت تحمل 

، مثالً، 2009كانون الثاني /يناير 8ففي . ألمر الذي شكل انتهاكاً للقانون اإلنساني الدويلمساعدات إنسانية، ا



 ـزةغ/إرسائيـل 

ً  22": املسكوب الرصاص" عملية  والدمار املوت من يوما

 2009 تموز/يوليو  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 15/015/2009: الوثيقة رقم

61 

تعرضت قافلة إغاثة تابعة لألمم املتحدة يف شمال غزة للهجوم، مما أسفر عن مقتل موظف متعاقد مع األمم 

ة مسبقاً مع املسؤولني وقالت األمم املتحدة إنها قامت بتنسيق حركة القافل. املتحدة وجرح اثنني آخرين

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الهجمات عىل قوافل اإلغاثة ومراكز توزيعها وعىل املسعفني الطبيني وسيارات . اإلرسائيليني

اإلسعاف أدى إىل قيام وكالة األمم املتحدة لغوث الالجئني الفلسطينيني واللجنة الدولية للصليب األحمر بتحديد 

  .فرتة القتالعملياتهما يف غزة خالل 

فقد ظلت كمية املساعدات التي ُسمح بإدخالها إىل غزة يف . وال يزال الحصار يمنع عملية التعايف وإعادة البناء

ً  127(كانون الثاني /عىل نفس املستوى الذي كانت عليه يف ينايرشباط /فرباير ، أي ما يعادل ربع )شاحنة يوميا

وال يزال تسليم املواد الغذائية والسلع  84.فرض الحصار اإلرسائييل عليهاكمية املساعدات التي أُدخلت إىل غزة قبل 

، منعت السلطات اإلرسائيلية مواد من قبيل سمك 2009آذار /ففي مارس. اإلنسانية خاضعاً للقيود التعسفية

وال تزال  85.يةالتونا املعلب والبسكويت ومعجون البندورة، وقالت إن هذه املواد ال تندرج تحت فئة املواد اإلنسان

إرسائيل تمنع إدخال املواد الرضورية إلعادة البناء، بما فيها مواد اإلنشاءات واألنابيب وقطع الغيار الالزمة ألشغال 

  .املياه وغريها من البنية التحتية األساسية

دى إىل تدمري أ" الرصاص املسكوب"كما أن تدمري املمتلكات الصناعية والتجارية واألرايض الزراعية خالل عملية 

مؤسسة خاصة،  258، كانت هناك 2009شباط /ففي فرباير). 3أنظر الفصل (الكثري مما تبقى يف اقتصاد غزة 

ل  وهذا . تنسيق الشؤون اإلنسانية عامالً وتعمل بشكل جزئي فقط، وذلك بحسب إحصاءات مكتب 1,878تشغِّ

مؤسسة  2,400وبلغت  2006ي ُسجلت يف عام من عدد الرشكات الفاعلة الت 86.باملئة 90الرقم هو أقل بنحو 

وباإلضافة إىل ذلك، فقد حدث تدمري كبري لقطاعي الزراعة وصيد األسماك، اللذين . عامل 65,000تشّغل أكثر من 

مرت من  500وتحرم إرسائيل املزارعني من الوصول إىل أراضيهم إذا كانت تقع ضمن . يواجهان قيوداً متزايدة

إن هذا التدمري . ، وتحظر صيد األسماك عىل بُعد أكثر من ثالثة أميال بحرية من الشاطئحدود غزة مع إرسائيل

  87.مزارع وراٍع وصياد عىل شفا االنهيار 24,000واستمرار القيود وضع وسائل العيش لنحو 
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  التدمير الفاحش في غزة 3.

إن مستوى الكرب اإلنساني والدمار الذي "
َت إليه، يفطر شاهدته اليوم، ومن أي زاوية نظر 

القلوب، وإن معاناة المدنيين غير المتناسبة في 
  "هذه العملية العسكرية تثير الصدمة

  .2009كانون الثاني /يناير 22مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة جون هوملز، 

منزل ومئات املمتلكات األخرى، من بينها مصانع  3,000، تم تدمري ما يربو عىل "الرصاص املسكوب"خالل عملية 

وورش ومزارع حيوانات وبساتني، فضالً عن املباني الحكومية ومراكز الرشطة والسجون، كما تم تخريب أكثر من 

الرضورة : "وكان تفسري السلطات اإلرسائيلية ملثل هذا الدمار الهائل هو 88.منشأة أخرى 20,000

  ".األمنية/العسكرية

  

  © AIرشدون بعد الدمار م
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أرصت الحكومة اإلرسائيلية والناطقون الرسميون باسم الجيش عىل أن القوات اإلرسائيلية لم تستهدف سوى 

مراكز قيادة حماس ومخازن األسلحة واملراكز القتالية واملنازل التي كانت تحتوي عىل أنفاق أو املفخخة، وأن 

  ".دروعاً برشية"نه نتيجة الستخدام حماس السكان املدنيني تخريب البنية التحتية كان َعرضياً أو أ

ربما كان بعض املمتلكات التي استهدفها القصف الجوي اإلرسائييل أو الهجمات األخرى التي شنتها القوات 

يف و . اإلرسائيلية، قد استُخدم لتخزين أو تصنيع الصواريخ التي ال يشكل تدمريها انتهاكاً للقانون اإلنساني الدويل

حاالت أخرى كان تدمري أو تخريب بعض املنازل واملمتلكات املدنية األخرى ناتجاً عن صدامات مسلحة بني القوات 

كانون الثاني، واحتالل مواقع يف /يناير 3اإلرسائيلية واملقاتلني الفلسطينيني بعد دخول الجيش اإلرسائييل غزة يف 

ويف هذه املناطق استخدمت القوات اإلرسائيلية واملقاتلون . القرى الفلسطينية وحولها ويف الضواحي واملدن

  89.الفلسطينيون املنازل الفلسطينية وغريها من املمتلكات املدنية كمواقع قتالية

بيد أن استهداف األهداف العسكرية واألرضار الجانبية الناجمة عن مثل تلك الهجمات أو من جراء املواجهات 

  .سوى جزء من هذا الدمار الشاملاملسلحة ال يفرس، يف الحقيقة، 

إن قدراً كبرياً من التدمري كان فاحشاً ونتج عن هدم املمتلكات بشكل متعمد وغري رضوري، وعن الهجمات املبارشة 

. ضد األهداف املدنية والهجمات غري املتناسبة التي لم تميز بني األهداف العسكرية املرشوعة وبني األهداف املدنية

ه الهجمات انتهاكاً ألحكام القانون الدويل، والسيما مبدأ حظر الهجمات املبارشة ضد األهداف وقد شكلت مثل هذ

املدنية، وحظر الهجمات العشوائية وغري املتناسبة، وحظر تدمري املمتلكات الذي ال تقتضيه الرضورات العسكرية 

  .اإلجبارية، وحظر العقاب الجماعي

إذ أن أنماط ". األرضار الجانبية"اق ملنازل املدنيني وممتلكاتهم نوعاً من وال يمكن اعتبار التدمري الواسع النط

الهجمات وحجمها، وبيانات املسؤولني اإلرسائيليني قبل الهجوم العسكري الذي دام ثالثة أسابيع وأثناء، والكتابات 

ا عليها أثناء توغلهم يف غزة، املشينة التي تركها الجنود اإلرسائيليون عىل جدران املنازل الفلسطينية التي استولو 

إنما تبني جميعاً أن التدمري بالجملة كان إىل حد كبري متعمداً وجزءاً أصيالً من اسرتاتيجية ُوضعت عىل مختلف 

  90.مستويات الهرم القيادي، من كبار املسؤولني ذوي الرتب العليا، إىل الجنود يف امليدان

عىل إعالن إرسائيل وحماس عن وقف إطالق النار، هدد رئيس الوزراء يوماً  12شباط، أي بعد مرور /فرباير 1ففي 

  91.عىل الهجمات الصاروخية الفلسطينية من غزة" غري املتناسب"حينذاك إيهود أوملرت بمزيد من الرد 

  تدمير المنازل بال مبررات 1.3
تم تسويق "تعمل يف جباليا إنه  قال أمري مامور، وهو مقاتل إرسائييل يف طاقم دبابة من كتيبة احتياط مدرعة كانت

. العملية لنا ولألمة بأرسها عىل أنها رد محسوب عىل هجمات حماس، ولكنها كانت بالنسبة يل بمثابة تمرين عقابي
، وعىل الرغم من أن أحداً لم يطلق النار علينا، فإن كنا هناك ملدة أسبوع. هذا ما بدا يل من حجم الدمار الهائل

إنني أشك كثرياً يف ما إذا كان يمكن تربير العديد من . والهدم استمرت بال توقف عمليات إطالق النار
وكان أول رد فعل لنا هو تفجري أو تجريف . قيل لنا أن نتوقع إطالق النار علينا من جميع الجهات. عمليات الهدم

. ذلك االتجاه وال من غريه ولكن لم تُطلق علينا النار من. املنازل يف اتجاه معني كي نحصل عىل خطوط نار أفضل

  92.ويف حالة أخرى، أُبلغنا بهجوم متوقع، وأُطلق وابل من قذائف املدفعية، ولكننا لم نر شيئاً يتحرك هناك
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، والتي لحقت بها أرضار، وتصل إىل 3,000وبالنسبة لألغلبية العظمى من املنازل املدمرة، التي يزيد عددها عىل 

، فإن الجيش اإلرسائييل لم يقدم أي أدلة تثبت مزاعمه بأن املنازل "ملسكوبالرصاص ا"، خالل عملية 20,000

أو ألي غرض آخر يمكن  –كانت تُستخدم كمواقع قتالية أو مراكز قيادة عسكرية أو لتصنيع أو تخزين األسلحة 

  .أن يجعل استهدافها أمراً قانونياً يف ظل ظروف معينة

أكملها يف شمال ورشق غزة يف املناطق األقرب إلرسائيل، والتي غالباً ما وقد وقع التدمري الساحق األشد ألحياء ب

وبالفعل، فإن العديد من املنازل التي ُدمرت خالل عملية . كانت تغزوها القوات اإلرسائيلية كلما دخلت غزة

التوغل التي  كانت القوات اإلرسائيلية قد أغارت عليها أو سيطرت عليها مؤقتاً خالل عمليات" الرصاص املسكوب"

ومن املرجح أال تكون حماس وغريها من الجماعات الفلسيطينية قد أقامت مراكزها . وقعت يف السنوات األخرية

القيادية أو ورش تصنيع الصواريخ أو مخازن األسلحة يف املناطق األكثر عرضة للوصول إليها أو السيطرة عليها 

  .من قبل القوات اإلرسائيلية

منظمة العفو الدولية ومئات غريهم من املراسلني األجانب الذين تدفقوا عىل غزة يف أعقاب وقف  لقد تمكَّن مندوبو

وكانت بعض املباني مدمرة . إطالق النار من التجوال بحرية يف األحياء التي ترضرت، وتفتيش املمتلكات املدمرة

منظمة العفو الدولية تفتيش جميع ولم يحاول باحثو . للغاية، إىل درجة ال تسمح بإجراء أي تفتيش ذي مغزى

بيد أنهم لم يجدوا يف املنازل التي قاموا بتفتيشها بقايا أسلحة أو أدلة عىل . املنازل املدمرة، وال حتى معظمها

ويف حاالت عدة، كان نمط . تخزين أسلحة أو متفجرات، ولم يالحظوا أية حرائق ناجمة عن رضب مخابئ متفجرات

كان إحداث أرضار كافية لتخريب املمتلكات وجعلها غري ذات نفع، وليس تدمري مخابئ التدمري ييش بأن الهدف 

وال تمنع إمكانية  –إن كانت موجودة  –أسلحة، ألن نوع األرضار التي لحقت بها ال تدمر أسلحة أو صواريخ 

ال مقاتلني  –مدنيني  وعالوة عىل ذلك، فإن الجثث التي انتُشلت من تحت أنقاض تلك املنازل كانت جثث. استعادتها

  .مسلحني

ولم يبق يشء من قواعد حماس، . لقد تحولت معظم املنازل يف املناطق التي دخلناها إىل أكوام من اإلسمنت املهدَّم"
 ً نا قادتنا ملواجهة األسوأ. فقد دمرنا جميع مواقع التدريب تقريبا كنا متوترين جداً . توقعنا مقاومة قوية فعالً، وأعدَّ

ه إلينا حتى أسلحة خفيفة. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث –ول قبل الدخ فنحن لم نرهم كثرياً، فقد كانوا . ولم توجَّ

93."مختبئني معظم الوقت
   

لقد تم تدمري العديد من املنازل واملصانع واملزارع بالجرافات، وتدمري العديد من املنازل باستخدام األلغام 

تبنيَّ من بقايا األلغام التي مألت األحياء املدمرة، ومن نمط التدمري الناجم عن اإلرسائيلية املضادة للدبابات، كما 

مة لالستخدام ضد الدبابات، فإنه يمكن تفجريها عن بعد. مثل هذا األسلوب وكثرياً ما . ومع أن هذه األلغام مصمَّ

ً  استخدمتها القوات اإلرسائيلية لتدمري املنازل الفلسطينية يف الضفة الغربية ويف   .غزة أحيانا

الذي اقتىض منهم مغادرة دباباتهم والسري عىل األقدام بني املباني  –إن كون الجنود قد استخدموا هذا األسلوب 

إنما يشري إىل أنهم كانوا يشعرون بثقة تامة  –ودخول البيوت لوضع املتفجرات فيها عىل طول الجدران االستنادية 

كما يشري إىل ثقتهم يف عدم وجود أنفاق تحت املنازل، . ك املنازل أو حولهابأنه ال يوجد مسلحون فلسطينيون يف تل

ولو أن الجنود كانوا يعتقدون بأنهم . كان يمكن للمسلحني استخدامها ألرس الجنود، وأن املنازل لم تكن مفخخة

  .داخل املنازلعرضة لخطر إطالق النار أو التفجري أو األرْس، ملا غامروا بمغادرة دباباتهم لزرع األلغام 

ر  بشمال غرب غزة، وجد مندوبو منظمة العفو الدولية أحد األلغام  العطاطرةيف  لعائلة مريضففي املنزل املدمَّ
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وكان اللغم، الذي . كانون الثاني/يناير 5املضادة للدبابات التي استخدمها الجنود اإلرسائيليون لتفجري املنزل يف 

وقالت العائلة إنها وجدت لغماً آخر غري . العربية، تالفاً ولكنه لم ينفجر يحمل عالمات وأرقام متسلسلة باللغة

عاماً، وهو يجلس عىل أنقاض  63، البالغ من العمر نعيم مريضوقال . منفجر وقامت الرشطة املحلية بنـزعه

  :منزله، ملنظمة العفو الدولية

" ً يف شقة، وكل من أوالدي األربعة املتزوجني  أنا وزوجتي وأصغر ولديَّ : عاش يف هذا املنزل اثنان وعرشون شخصا

كانون الثاني، أصبحت /يناير 3وعندما غزت القوات الربية اإلرسائيلية قطاع غزة يف . وعائالتهم يف شقته الخاصة

فذهب جميع أوالدي لإلقامة مع أقربائنا، ولكنني رفضت . األوضاع خطرية للغاية يف املنطقة، وفرَّ معظم الناس

  .فقد وضعت كل شقاء عمري يف هذا البيت، ولن أتركه. تيمغادرة بي

فلم يكونوا يريدون . ، عاد إبني وزوجته وأطفاله الثالثة إىل املنزل)كانون الثاني/يناير 4أي يف (ويف اليوم التايل "
منا الجنود يف ذلك املساء، طلب . أن أبقى يف البيت لوحدي، بينما الجيش اإلرسائييل منترش يف جميع أنحاء املنطقة

  .الخروج، وقالوا لنا إن املنزل سيكون يف أمان، فذهبنا لإلقامة مع جرياننا

ولم يكن بوسعنا أن نفعل أي يشء، ثم . يف صبيحة اليوم التايل، وعند الساعة التاسعة تقريباً، بدأوا بتفجري منزلنا
حلتهم سرياً عىل األقدام صوب الجنوب وبدأ املئات منا ر . طلب الجنود منا ومن جميع سكان الحي مغادرة املنطقة

، البالغة من العمر ندىالرشقي، وكان الجنود يطلقون الرصاص حولنا، فأصابت إحدى الرصاصات حفيدتي 

  ".خمس سنوات، يف رأسها، وأردتها قتيلة

لت ، أُرغم معظم السكان عىل الفرار من منازلهم عندما احتملدينة غزةيف الضواحي الرشقية  حي الجروويف 

. أما الذين مكثوا هناك، فكانوا عرضة لخطر القصف اإلرسائييل. الدبابات اإلرسائيلية مواقعها يف الحي وما حوله

كانون الثاني عندما /يناير 8، الذي ُقتلت زوجته وطفله يف الدكتور عونيوكانت آخر عائلة تغادر الحي هي عائلة 

وعندما عاد السكان إىل منازلهم بعد وقف ). 1ة يف امللحق أنظر تفاصيل الحال(ُقصف املنزل بقذائف الدبابات 

. املمتدة، قد تحولت إىل ركام عائلة الجروشخصاً من أفراد  250منزالً، كانت تؤوي  45إطالق النار، وجدوا أن 

ت وكان العديد من املنازل املدمرة يف ضواحي غزة الرشقية والشمالية البعيدة عن األسواق ومراكز املدن ومخيما

الالجئني املكتظة بالسكان، يف أحياء مكونة من منازل منفردة وواسعة مع حدائق وبساتني، تعود ملكيتها ألفراد 

أما السكان فمعظمهم مزارعون أو حرفيون أو موظفون يف حكومة . عائالت ممتدة، ُسميت تلك األحياء بأسمائها

وقد . من أنصار حركة فتح، املنافس الرئيس لحركة حماسوالعديد منهم . السلطة الفلسطينية املتمركزة يف رام الله

" العملية السلمية"أُنشأ العديد من تلك املنازل يف النصف األول من التسعينيات يف القرن املنرصم، خالل سنوات 

 إن العائالت التي وضعت كل مدخرات عمرها يف بناء بيوتها. الفلسطينية، إثر توقيع اتفاقيات أوسلو-اإلرسائيلية

  .خرست كل يشء
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  © AI. يوسف أبو عيدة ينقذ بعض املقتنيات من منزله املدمر

عاماً، ثم عادا إىل غزة يف أواسط  28يف التعليم يف اإلمارات العربية املتحدة ملدة  ليىلوزوجته  يوسف أبو عيدةعمل 

حي خمسة طوابق يف  التسعينيات من القرن املنرصم، حيث استثمرا مدخراتهما يف بناء منزل كبري مؤلف من

الواقع إىل الرشق من جباليا، حيث عاشا مع بناتهما الخمس وأوالدهما األربعة، الذين ترتاوح أعمارهم بني  السالم

، سيطر الجنود اإلرسائيليون عىل املنزل "الرصاص املسكوب"وخالل عملية . أربع سنوات واثنتني وعرشين سنة

ثم أرغموا العائلة . ملدة يومني، استخدموا خاللها املنزل كموقع عسكري "كدروع برشية"واحتجزوا أفراد العائلة 

فقد قال يوسف أبو عيدة ملنظمة ). 1.2أنظر شهادته يف الفصل (عىل الخروج من املنزل وهدموه يف وقت الحق 

  :العفو الدولية

أنا : ميعاً يف املنزل، العائلة بأكملهاكانون الثاني، وهو اليوم التايل لبدء الغزو اإلرسائييل الربي، كنا ج/يناير 4يف "

يف الصباح التايل ... كنا نسمع أصوات قصف جوي وبري يف املنطقة، لم أعرف مدى قربها منا. وزوجتي واألطفال

جاءت جرافة تابعة للجيش واقتلعت حديقتنا وبستاننا املحيط باملنزل، حيث كنا نزرع البندورة وأشجار 

 10:30ويف حوايل الساعة . باللغة اإلنجليزية، وقلت لهم إننا عائلة متحرضةتحدثت مع الجنود . الحمضيات

وبعد ... صباحاً، دخلت مجموعة من الجنود منزلنا واحتجزونا جميعاً يف التسوية، وصعدوا إىل الطوابق العليا

أقربائنا يف جباليا،  ذهبنا لإلقامة مع... كانون الثاني، قذفنا الجنود خارج املنزل/يناير 7يومني، يف صبيحة يوم 

وعندما أُعلن ... وبقينا قلقني بشأن الخراب الذي قد يلحقه الجنود بمنزلنا، لكن لم يخطر ببالنا أنهم سيدمرونه

لقد كان بيتاً جميالً، وقد وضعنا كل . وقف إطالق النار وتمكَّنا من العودة، وجدنا كومة من األنقاض بدالً من بيتنا

كان لكل طفل غرفته الخاصة مع حمام خاص، ولكل منهم جهاز حاسوب . نا الجميلشقاء عمرنا يف بناء بيت

واآلن لم يتبقَّ لنا . لقد كان قرصنا الخاص، أجمل بيت يف غزة. كان لدينا أثاث جميل. وجهاز تلفزيون خاص به

الفوتوغرافية  كل يشء تحطَّم، الصور. يشء، فقد فقدنا كل يشء، وها نحن نلتقط بعض مالبسنا من بني األنقاض

ض كل يشء . لدينا ثالثة كالب، وجدناها بالقرب من األنقاض لتحيتنا عند عودتنا. والعديد من األشياء التي ال تُعوَّ

فكيف استطاعوا أن . كنا قد عدنا إىل غزة بعد اتفاقيات أوسلو، وأنشأنا منزالً جميالً ألننا نؤمن بالسالم. ضاع

ً يفعلوا هذا بنا؟ إننا لم نؤذ أحد   ".ا
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كما تم تدمري عدة منازل أخرى تعود ملكيتها إىل أفراد من عائلة أبو عيدة، باإلضافة إىل مصنع إسمنت ومزرعة 

ومن بني . دواجن وغريها من مباني الرشكات، مما ترك عرشات األشخاص بال مأوى ويف حالة من البؤس والكرب

لذين عاشوا بجواره وُطردوا من منزلهم يف الوقت وزوجها وأطفالها الستة ا سعادهؤالء شقيقة يوسف أبو عيدة 

كما استوىل جنود لواء غوالني عىل منزل آخر يعود إىل أفراد عائلة أخرى، ويقع . كانون الثاني/يناير 7نفسه، يف 

ومن الكتابات . ولم يُهدم هذا املنزل فحسب، بل ُدمر وُخرب. املجاور، واستخدموه كنقطة عسكرية حي عبد ربهيف 

  ".سنعود"و" املوت للعرب: "نة التي تركها الجنود خلفهم عىل الجدراناملشي

بيتاً، بُني معظمها يف  20بجنوب رشق غزة، كان ثمة مجموعة متقاربة من البيوت الكبرية تضم نحو  خزاعةويف 

السابقني  ويف اليومني. ، ثم هدمها بالجرافاتكانون الثاني/يناير 13ويف . أواخر التسعينيات من القرن املنرصم

لهذا التاريخ، وقعت بالقرب من املكان مصادمات مسلحة بني القوات اإلرسائيلية ومسلحني فلسطينيني، وهجمات 

وكانت عائالت عديدة قد غادرت . إرسائيلية عشوائية، استُخدم فيها الفسفور األبيض وغريها الهجمات باملدفعية

وقد قال بعض السكان . ذين لم يغادروا فقد أُرغموا عىل الخروجأما ال. منازلها لإلقامة مع أقربائها أو جريانها

كانون الثاني اقرتب جنود إرسائيليون من منازلهم بالجرافات /يناير 13ملنظمة العفو الدولية إنه يف صبيحة يوم 
نبيل م ومن بني الذين فقدوا منازله. املدرعة، وطلبوا منهم املغادرة، وبدأوا بهدم املنازل عىل رؤوس ساكنيها

  :وقال ملنظمة العفو الدولية. وزوجته وأطفاله الخمسة النجار

وكانت بعض القنابل . كانون الثاني، كان هناك قصف عىل املنطقة، وقد طال بعضه املنازل/يناير 11-12يف "
 13وبحلول . وكانت تشعل الحرائق عند سقوطها، فنهيل الرمل عليها. التي سقطت محملة بالفسفور األبيض

ويف ذلك اليوم وصلت ثماني جرافات قبل الفجر، وعملت . كانون الثاني، كانت معظم العائالت قد غادرت/يرينا
وكانت . وقد استغرقت مهمتها سبع ساعات جرفت خاللها املنازل والبساتني. بشكل منهجي عىل تدمري املنازل
. سنوات، عندما ظننا أن السالم سيحل 10لقد بنى الناس بيوتهم هنا قبل نحو . بعض العائالت ال تزال يف بيوتها

وغرست أشجاراً . ، يف نفس اليوم الذي زار فيه الرئيس كلنتون غزة1998فشجرة الزيتون تلك زرعتها يف عام 
تلك . كمثرى، برقوق، لوز، دراق، زعرور، حمضيات: أشجار فاكهة من شتى األنواع –شجرة  120 –بقرب املنزل 

  "لقد كانت صغرية، فلماذا جرفوها؟. وتلك سانتاروزا متنوعة] ن الجريب فروتنوع م[الشجرة تسمى باميلو 

بتدمري  –وألسباب غري واضحة  –فقد قام الجنود اإلرسائيليون أحياناً  94وباإلضافة إىل األرضار الجانبية للقتال،

هوا الجدران بعبارات عنرصية وتهد. املنازل التي استولوا عليها وتخريب محتوياتها يدية مشينة، وحطموا وشوَّ

  . األثاث واملمتلكات ولطخوها بشكل متعمد، وغالباً ما تركوا بُرازهم يف جميع أنحاء املنازل

ويف املنازل نفسها وجد باحثو منظمة العفو الدولية أدلة عىل وجود الجنود فيها، من قبيل الذخرية الفارغة 

ومنشورات دينية " بماتشانه"ن، ومجلة الجيش وحصص الطعام والحقائب الطبية العسكرية وغريها من املؤ 

ً "؛ "جئنا للقضاء عليكم"؛ "املوت للعرب: "ومن بني العبارات املشينة التي تركها الجنود. عربية ؛ "موتوا جميعا

؛ "غزة كلها ملعب يهودي"، "املرة القادمة ستكون أشد إيذاء"؛ "1مقابل  999.999"؛ "العرب يجب أن يموتوا"

يف منزل تم " (؛ إذا كنا قد نسينا زاوية من البيت، فإننا عائدون إليكم يف العملية القادمة"كهانا عىل حق"

  95).تخريبه

ولذا قمنا بإلقاء كل يشء من النافذة لجعل . ذات يوم تلقينا أمراً بتنظيف املنزل بأكمله، جميع التجهيزات واألثاث‘"
 ً صدر األمر بأن نتخلص من جميع ... الثالجة، األطباق –فذة لقد طار البيت بأكمله من النا. املكان خالياً ومرتبا
فمن وجهة نظر عملياتية، يصبح األمر . لعدد من األسباب مجتمعة باعتقادي‘ملاذا؟ )... أفيف(’ محتويات البيت
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 أكثر راحة يف داخل البيت ألنه أصبح مكتظاً، ليس يف البداية عندما دخلناه، وإنما بعد بضعة أيام، من الناحية

  96)"زيف(’ كان البيت يف حالة فوىض وقذارة وكأننا نعيش يف مكب نفايات. الصحية، وبعيداً عن أي يشء آخر

  تدمير المباني العامة بال مبررات 2.3
، قصفت القوات اإلرسائيلية عدداً من املباني العامة، من بينها املجلس "الرصاص املسكوب"يف األيام األوىل لعملية 

ووزارات الخارجية والعمل واإلسكان واإلنشاءات واملالية والعدل وسجن غزة ) الربملان(ني الترشيعي الفلسطي

ال (املركزي، وجميع مراكز الرشطة يف شتى أنحاء قطاع غزة ومحطات التلفزة والصحف التابعة لحركة حماس 

  ).شن أعمال حربيةتوجد أدلة عىل أن وسائل اإلعالم التابعة لحماس استُخدمت لبث أو نرش أوامر تتعلق ب

  

  © AIاملدرسة األمريكية الدولية يف غزة 

أما مربر استهداف تلك املباني فقد ورد عىل لسان الرائد أفيتال ليبوفيتش، الناطق باسم الجيش اإلرسائييل، الذي 

بأن " نيويورك تايمز"ورصح ضابط استخبارات كبري لجريدة  97"إن كل ما هو تابع لحماس هدف مرشوع: "قال

مربراً ذلك بالقول إن حماس  -املقاومة أو الجناح العسكري، والجناح االجتماعي –لجيش هاجم جناحي حماس ا

كتلة واحدة ونحن يف حالة حرب معها، وإن أدوات سيطرتها السياسية واالجتماعية كانت هدفاً مرشوعاً، شأنها 

  98".شأن مخابيء الصواريخ

، ما انفكت القوات اإلرسائيلية تقصف البنية التحتية العامة واملباني 2000فمنذ عام . إن هذه العقيدة ليست جديدة

الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، يف غزة ويف الضفة الغربية عىل السواء، بما فيها املجمع الرئايس والوزارات 

تلك الهجمات  كان املستهدف من 2006وحتى عام . والسجون ومراكز الرشطة، ومطار غزة ومحطة توليد الطاقة

رُضبت  2006ومنذ عام . رموز السلطة لحركة فتح، التي كانت حتى تلك الفرتة تسيطر عىل السلطة الفلسطينية

  .نفس األهداف التي تعترب رموزاً لسلطة حماس عىل األرض
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لم تُستخدم بيد أن العديد من املباني العامة التي رضبتها القوات اإلرسائيلية لم تكن تؤوي مقاتلني أو أسلحة، و 

وال يوجد دليل عىل أنها كانت تخدم غرضاً عسكرياً، ومن هنا ال يمكن اعتبارها أهدافاً . كمراكز قيادة وسيطرة

لقد شكلت عمليات القصف هجمات مبارشة عىل أهداف مدنية، وهو ما يشكل انتهاكاً خطرياً للقانون . عسكرية

املباني ألنه كان من املتوقع أن تتعرض للقصف، وذلك بناء  وتم إخالء العديد من. اإلنساني الدويل وجريمة حرب

  .عىل التجارب السابقة

  تدمير اقتصاد هش 3.3
من املؤرشات عىل حجم التدمري الهائل الذي أصاب الصناعة والتجارة يف غزة، وتداعياته املالية، حجم املساعدة 

مليون دوالر  4,481 ةوالبالغ -وإعادة اإلعمار يف غزة  املالية التي تعهد بها املانحون الدوليون لتمويل خطة التعايف

آذار /يف املؤتمر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيني، من أجل إعادة إعمار غزة، الذي عقد يف مارس –أمريكي 

2009.99  

ني ووفقاً إلحصاءات اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية واتحاد الغرف الصناعية الفلسطينية، فقد تم تدمري ما ب

وإذا أخذنا بعني االعتبار الوضع املزري أصالً يف غزة، . مصنع وورشة ورشكة، أو لحقت بها أرضار 700و  600

فإن تأثريها عىل السكان قاس للغاية، وسوف يحدد مصري العديد من الرشكات، التي لن يظل العديد منها عىل قيد 

  .الحياة

اد يحول دون إعادة اإلعمار واإلصالح، وهو نقص رضب غزة ملدة وعالوة عىل ذلك، فإن النقص يف معظم السلع واملو 

 ً وبعد مرور خمسة أشهر عىل انتهاء النزاع، ال تزال آالف العائالت بانتظار وصول الزجاج إلصالح . سنتني تقريبا

ي ولكن إرسائيل ال تسمح بدخول ألواح الزجاج إىل غزة، مثلما ه. النوافذ التي تحطمت نتيجة لعمليات للقصف

  .الحال بالنسبة ملعظم مواد البناء وغريها

، التي نفذت أشغال البناء يف محطة غزة رشكة أبو عيدة لإلسمنت ومواد البناءومن بني املصانع التي ُدمرت، 

كما أنها كانت توفر اإلسمنت الالزم لألعمال الكربى يف . فلسطيني مشرتك-لتوليد الطاقة، وهي مرشوع أمريكي

 100ة املجاري يف شمال غزة، وهو مرشوع البنية التحتية الرئييس يف غزة الذي يدعمه مندوبمرشوع مصنع معالج

باملئة  35-40وقد وفرت الرشكة  101.اللجنة الرباعية للرشق األوسط، رئيس الوزراء الربيطاني األسبق توني بلري

، عندما توقفت إرسائيل عن السماح بدخول االسمنت وغريه 2007من مجموع االسمنت املستخدم يف غزة حتى عام 

وقد عمل أفراد العائالت ذات العالقة بالرشكة يف رشاكة مع عدة رشكات إرسائيلية، وحصلت . من مواد البناء إىل غزة

ق رش ( عزبة عبدربه، الواقع يف املنطقة الصناعية يف مصنع اإلسمنتوقد تم تدمري . عىل تصاريح بدخول إرسائيل

، باإلضافة إىل رشكات عائلية "الرصاص املسكوب"، كما تم تدمري جميع آالت املصنع ومركباته خالل عملية )جباليا

مصنع كما ُدمرت عرشات املصانع والورش ومشاغل التعليب يف املنطقة الصناعية، ومن بينها أقدم وأكرب . أخرى

 270وكان يعمل يف املصنع  102.لعائلة الواديةد ملكيته ، وتعو 1962يف غزة، الذي أُنشأ يف عام  للمواد الغذائية

وهو املصنع الكبري الوحيد الذي تمكَّن من االستمرار يف اإلنتاج عىل . شخصاً، وينتج البوظة والبسكويت والحلوى

يف  "تنوفا"الرغم من الحصار املرضوب عىل غزة، وكان املوزع الوحيد لرشكة املواد الغذائية اإلرسائيلية العمالقة 

  .غزة

كانون الثاني، بدت املنطقة وكأن زلزاالً رضبها، ما عدا أنها كانت /يناير 18بعد مغادرة القوات اإلرسائيلية غزة يف 

، وقذائف الدبابات )التي لم ينفجر بعضها، وقامت الرشطة بنزعها(مزروعة باأللغام اإلرسائيلية املضادة للدبابات 
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  .ملم120اإلرسائيلية عيار 

، تم 1920التي أُنشأت عام شمال غرب غزة، يف  مطحنة بدرعىل كانون الثاني /يناير 10وقع يف  ويف هجوم

وكانت املطحنة قد استمرت يف العمل حتى يوم الهجوم، ويرص أصحابها أن . تدمري اآلالت بشكل ال يمكن إصالحه

  .إلرسائييل دليالً عىل عكس ذلكاملوقع لم يكن منصة الطالق الصواريخ، وال مخبأً لألسلحة، ولم يقدم الجيش ا

  

بة يف مصنع االسمنت يف حي الزيتون،    .© AIمركبات ومعدات مخرَّ

فقد بقي املبنى واقفاً إىل حد كبري، ولكن . حي الزيتون بشمال رشق غزةيف مصنع آخر لإلسمنت كما استُهدف 

ها املضخات املتحركة وسبع خالطات وُقلبت جميع املركبات، ومن. الصومعة واملضخات وغريها من املعدات ُدمرت

 ً وعندما زار وفد . واملركبة الوحيدة التي سلمت هي شاحنة معطلة. وجرافة وسيارة خاصة، أو ُسحقت جزئيا

كانون الثاني، كانت آثار املركبات املدرعة التي سبَّبت كل ذلك الخراب ال /يناير 29منظمة العفو الدولية املكان يف 

 9قال الحارس املسن إنه بقي عالقاً يف املصنع بعد دخول القوات اإلرسائيلية حتى مساء و . تزال ظاهرة للعيان

ولكنه لم يتمكن من أخذ سيارته، وعندما عاد إىل . كانون الثاني، عندما اصطحبه الهالل األحمر الفلسطيني/يناير

  .املصنع بعد وقف إطالق النار وجدها مسحوقة

املجاور، الذي كان ينتج اللوحات الكهربائية والوصالت وغريها  الكهربائية الخزندار لألدواتوتم تحويل مصنع 

عامالً، إىل خراب، وفقد الحارس الذي كان يعيش يف املوقع مع زوجته  50من املواد الكهربائية، ويعمل فيه نحو 

  .وأطفاله األربعة منزله

وت البالستيكية، وُجرفت البساتني املزروعة وباإلضافة إىل املنازل واملصانع، فقد ُسحقت حظائر املاشية والبي

وأماكن أخرى يف رشق  عزبة عبدربهففي . ولم يتم تدمري املزارع فحسب، وإنما قتل البهائم كذلك. بالجرافات

باألبقار واملاعز واألغنام النافقة، وسحقت بعضها الدبابات، بينما  بحظاهر املاشيةغزة، ُزرعت الحقول املحيطة 

  .خر أثناء فرارهاُقتل بعضها اآل 
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دجاجة حتى  65,000باألرض، وُسحقت  مزرعة دواجن، تمت تسوية حي الزيتونويف منطقة السموني من 

وكانت آثار الدبابات والجرافات املدرعة واضحة تماماً للعيان، حيث سارت املركبات فوق . املوت أو ُدفنت وهي حية

، وهي منظمة غري حكومية "أوكسفام"ملزرعة تزود مؤسسة وكانت ا. األقفاص واألقنان، وسحقت آالف الدجاجات

  .بيضة أسبوعياً من أجل برنامج توزيع الغذاء الذي ترشف عليه هذه املنظمة 30,000بنحو 

وقد . كما تم تدمري أكرب مزرعة أسماك خاصة يف قطاع غزة، تقع يف غرب غزة، بعيداً عن الجدار اإلرسائييل يف الرشق

ولم تظهر يف املوقع أية عالمة عىل وجود . سمكة 20,000ناعية الست، حيث ُقتلت نحو ُسحقت األحواض االصط

آثار لتخزين أسلحة أو أنفاقه، وال عالمات عىل أن معارك قد دارت يف تلك املنطقة املفتوحة الواسعة، التي ال توفر 

ً كل ما كان مرئياً هو آثار املركبات املدرعة التي ذرعت امل. أي غطاء للمسلحني   .زرعة طوالً وعرضا

  األرض الزراعية اليباب 4.3
ه مسار التدمري الذي أحدثته القوات اإلرسائيلية خالل عملية  رضبة أخرى إىل القطاع " الرصاص املسكوب"لقد وجَّ

ومع ازدياد األوضاع االقتصادية سوءاً وازدياد الفقر ونقص املؤن، ازداد عدد األشخاص الذين . الزراعي الفلسطيني

بحسب معايري (ولذا فإن تدمري مساحات واسعة من األرايض الزراعية . ذوا يعتمدون عىل الزراعة من أجل البقاءأخ

، من قبيل املزارع والبساتني، كان سبباً يف خسارة جزء كبري من محصول هذا العام، وترك مزيداً من الناس )غزة

لشؤون اإلنسانية، فإن إجمايل خسائر القطاع الزراعي ووفقاً لتقديرات مكتب تنسيق ا. محرومني من األمن الغذائي

ووفقاً إلحصاءات برنامج الغذاء  103.مليون دوالر أمريكي 268بلغت " الرصاص املسكوب"التي سببتها عملية 

باملئة من القطاع الزراعي،  60و  35العاملي التابع لألمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة، فقد تم تدمري ما بني 

ك فإن جميع العائالت التي تعتمد عىل الزراعة والرعي وتربية األسماك قد عانت من تخريب كبري لوسائل ولذل

  104.معيشتها

. وقد وقع معظم التدمري بالجملة يف شمال ورشق غزة، يف املناطق القريبة من الخط الفاصل بني غزة وإرسائيل

وقامت القوات . ة عىل مدى السنوات الثماني املاضيةوكانت هذه املناطق مرسحاً للتوغالت اإلرسائيلية املتكرر 

اإلرسائيلية بتوسيع رقعة املناطق املحظورة عىل الفلسطينيني فيها، يف املناطق الشمالية والرشقية والجنوبية من 

  .غزة

إن مساحات كبرية من أخصب أرايض غزة، التي كانت حتى بضع سنوات خلت تنتج الغذاء الذي يحتاجه العدد 

وقد أدى ذلك، إىل جانب التقليص الهائل يف واردات . امي للسكان يف منطقة صغرية، قد تحولت إىل أرض يباباملتن

  .الغذاء املسموح بدخولها غزة بسبب الحصار اإلرسائييل، إىل ازدياد انعدام األمن الغذائي للسكان
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  © AIحيوانات نافقة بجانب مزرعة مدمرة يف شمال غزة، 

ن يف شمال ورشق غزة بساتينهم وهي تتقلص تدريجياً نتيجة لتوسيع املناطق املحظورة التي لقد شهد املزارعو 

أسقطت طائرة  2009أيار /مايو 25ففي . فرضها الجيش اإلرسائييل عىل طول الجدار الفاصل بني إرسائيل وغزة

أمرت فيها أهايل غزة إرسائيلية عىل مناطق شمال ورشق غزة صناديق تحتوي عىل آالف املنشورات التحذيرية، 

مرت، وحذرت من أن األشخاص الذين يقرتبون من املنطقة سيتعرضون  300باالبتعاد عن الحدود عىل مسافة 

بيد . واحتوت املنشورات عىل خريطة لغزة تُظهر الرشيط املمنوع عىل طول الحدود 105.لخطر إطالق النار عليهم

  .تقع حدود املنطقة املحظورة بالضبطأنه ال يوجد خط واضح داخل غزة يُظهر بوضوح أين 

ومنذ انسحاب الجنود اإلرسائيليني، أُطلقت النار عىل العديد من املزارعني الفلسطينيني، الذين عادًة ما كانوا 

مصحوبني بنشطاء سالم دوليني، وأُصيبوا بجروح عىل أيدي القوات اإلرسائيلية عندما كانوا يذهبون لفالحة 

تدعي القوات اإلرسائيلية أنها ال تستهدف سوى املقاتلني الفلسطينيني الذين يحاولون و . أراضيهم يف رشق غزة

. التسلل عرب السياج إىل إرسائيل، وحفر األنفاق أو زرع متفجرات تستهدف القوات اإلرسائيلية العاملة يف املنطقة

بعضهم ملجرد تواجدهم هناك ليس إال، بيد أن العديد من املدنيني الفلسطينيني العزل قد أُطلقت عليهم النار وُقتل 

وكان من بينهم أطفال ومصابني بأمراض عقلية، ممن كانوا يتجولون يف تلك املناطق من دون وعي بالخطر الذي 

ويف بعض املناطق، لم يتمكن املزارعون من الوصول إىل أراضيهم بسالم عىل بعد كيلومرت واحد من . يتهددهم

  .السياج

  الجملة كما تسوقها إسرائيلأسباب التدمير ب 5.3
الرضورة "لقد ظل التفسري الفضفاض للجيش اإلرسائييل ملاهية التدمري املربَّر واملتناسب يف إطار 

وتشمل استهداف أية ممتلكات تدعي أن هجمات  106.يف صلب عقيدة الجيش منذ زمن بعيد" األمنية/العسكرية

نطلق منها، باإلضافة إىل تلك املمتلكات التي استُخدمت انطلقت منها أو من منطقة قريبة لها، أو يمكن أن ت
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كما تشمل تدمري املمتلكات بهدف توضيح خطوط الرؤية يف املناطق التي تعترب حساسة . للتغطية خالل الهجمات

ووفقاً للسلطات اإلرسائيلية، فإن جميع هذه األنشطة  107.وإلقامة مناطق عازلة بالقرب من األهداف املحتملة

  108.، ألنها تعترب رضورية ملنع الهجمات من قبل الفلسطينيني"األمنية/ الرضورة العسكرية"ت فئة تندرج تح

. بيد أن تعريفات الجيش اإلرسائييل لألهداف املرشوعة والتناسب ال تتسق مع مقتضيات القانون اإلنساني الدويل

ً (ويعترب الجيش اإلرسائييل أن الهدف العسكري  هو كل منزل أو ) مهاجمته وتدمريه الهدف الذي يجوز قانونيا

حتى عندما ال يكون ذلك ممكناً إال بإرغام  –ملكية تُستخدم من قبل الجماعات املسلحة الفلسطينية بأية طريقة 

كانون /يناير 3فعىل سبيل املثال، عندما دخلت القوات اإلرسائيلية غزة يف . القوات اإلرسائيلية للسكان باملغادرة

ثم . اقع لها يف املنازل واملمتلكات الفلسطينية أو حولها، وأرغمت العديد من سكانها عىل املغادرةالثاني، احتلت مو 

استخدم املقاتلون الفلسطينيون بعض املمتلكات الخالية من السكان، األمر الذي ما كان ممكناً لو أن القوات 

اتلون الفلسطينيون منازل خالية، ولكنهم لم وكثرياً ما استخدم املق. (اإلرسائيلية لم ترغم سكانها عىل املغادرة

وباملقابل فإن الجنود اإلرسائيليني استخدموا . يستولوا عىل منازل مأهولة بالقوة بحدود علم منظمة العفو الدولية

  ).املنازل الخالية واملنازل التي كان أصحابها يسكنونها واحتجزوهم فيها رغماً عن إرادتهم

ائييل غالباً ما عمد إىل تدمري املمتلكات التي ُزعم أن املسلحني املزعومني أطلقوا صواريخ وباملثل، فإن الجيش اإلرس 

حتى عندما ال يكون سكانها أو أصحابها عىل علم  –بالقرب منها، وادعى أنه يمكن تدمري هذه املنازل يف أي وقت 

ولذا فإن تدمري . من وقف الهجوم بإطالق صواريخ من منطقة قريبة من منازلهم، ولم يكونوا يف موقع يمكِّنهم

  .ممتلكاتهم يصل إىل حد العقاب الجماعي عىل أفعال لم يشاركوا فيها وال يملكون منعها

ويف كثري من األحيان ال ينفي الفلسطينيون أن الهجمات أو املواجهات املسلحة ربما تكون قد وقعت يف أماكن قريبة 

كنهم ينفون أن تكون ممتلكاتهم استُخدمت لتنفيذ هجمات من من ممتلكاتهم يف وقت معني قبل التدمري، ول

وباستثناء عدد قليل من االستثناءات، لم يقدم الجيش اإلرسائييل أية أدلة عىل أن املمتلكات املدمرة قد . داخلها

اركوا استُخدمت لشن مثل تلك الهجمات، ولم يتهم عىل وجه التحديد أصحاب املنازل أو املمتلكات املدمرة بأنهم ش

" كدروع برشية"بل يزعم الجيش أن املقاتلني الفلسطينيني يستخدمون السكان املدنيني . يف الهجمات بأنفسهم

  .يشنون من خلفهم هجمات عىل القوات اإلرسائيلية

وقد وجد الفلسطينيون الذين تقع منازلهم وممتلكاتهم يف املناطق التي غزتها القوات اإلرسائيلية أنفسهم يف وضع 

فقد أُرغموا عىل املغادرة أو ُفرضت قيود شديدة عىل حركتهم من قبل الجيش اإلرسائييل، ثم ُدمرت . حيلمست

  .أو جنوداً استخدموها عندما كانت خالية من سكانها بحسب ما ُزعم/ممتلكاتهم ألن مقاتلني و

ما نُفذت كعقاب جماعي رداً عىل ويف الواقع، فإن عمليات التدمري الواسع النطاق للممتلكات يف تلك الظروف غالباً 

إن العقاب الجماعي غري مرشوع بطبيعته، وإن استخدام . الهجمات الفلسطينية، أو لردع املزيد من الهجمات

القوات اإلرسائيلية أسلوب التدمري الشامل للمنازل واملمتلكات كأداة ردع إنما يشكل انتهاكاً للقانون اإلنساني الدويل 

  .فرط وغري مربر بالرضورة العسكرية التي ال غنى عنهاألنه غري متناسب وم

فأوالً، لم يؤد التدمري الواسع النطاق للمباني واملحاصيل يف جميع أنحاء غزة عىل مدى السنوات الثماني والنصف 

فالصواريخ يمكن إطالقها من أي كومة أنقاض أو . املاضية إىل منع الفلسطينيني من شن هجمات من تلك املناطق

ولذا فمن غري الواضح كيف يمكن اعتبار مثل هذا التدمري . حقل خاٍل أو بالقرب من مبنى أو بستان مزروعمن 

  .رضورياً من الناحية العسكرية
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وثانياً، أن األسباب التي تقول إن تدمري أي مبنى أو بستان انطلق منه، أو بالقرب منه، هجوم يف املايض، أو قد 

ألن  –كل مبنى وكل مكان مفتوح يف غزة عىل قائمة األهداف التي يمكن تدمريها  ينطلق يف املستقبل، معناه وضع

إن مثل هذا التعريف الفضفاض . الصواريخ يمكن أن تُطلق من أي مكان يف غزة وأن تصل إىل األرايض اإلرسائيلية

تدمري املمتلكات من ال يقوض مبدأ الحظر الذي تفرضه اتفاقية جنيف الرابعة عىل " األمنية/للرضورة العسكرية"

إنه يطمس التمييز . قبل الدولة املحتلة فحسب، وإنما ينفي فعلياً مبدأ التمييز، وهو حجر األساس يف قوانني الحرب

بني األهداف العسكرية واألهداف املدنية، األمر الذي يمكن أن يجعل الحماية املمنوحة لألهداف املدنية يف القانون 

  ).5ر الفصل أنظ(الدويل غري ذات معنى 

إن التفسريات الفضفاضة بشكل مفرط ملا يشكل هدفاً عسكرياً أو فائدة عسكرية غالباً ما تُستخدم لتربير 

ومن شأن مثل . الهجمات التي تستهدف إلحاق الرضر باقتصاد دولة أو إضعاف الروح املعنوية للسكان املدنيني

فائدة محتملة أو غري "عسكرية املرشوعة ال يجوز أن تكون والفائدة ال. هذه التفسريات أن تقوض الحصانة املدنية

فإذا اعترب إضعاف عزم سكان الدولة العدو عىل القتال هدفاً مرشوعاً للقوات املسلحة، فإنه لن تكون ". حتمية

  .هناك حدود للحرب

تم من دون مربر يتعلق التدمري الواسع النطاق ونزع امللكية، إذا "التفاقية جنيف الرابعة، فإن  47وبموجب املادة 
، فإنه يعترب انتهاكاً خطرياً لالتفاقية، وبالتايل جريمة "بالرضورة العسكرية ُوُ◌نفذ بصورة غري مرشوعة وفاحشة

  .كما أن الهجمات املبارشة ضد األهداف املدنية تعترب جريمة حرب. حرب
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سلوك الجماعات الفلسطينية . 4
  المسلحة 

وات دائماً يسأل إبني البالغ من العمر خمس سن"
ال يجوز أن تكون لدى . عن أقرب ملجأ من القنابل

األطفال الصغار مثل هذه المخاوف؛ ينبغي أن 
  ". يفكروا دائماً في اللعبة التالية التي سيلعبونها

  .2009كانون الثاني /غيوت أراغون، التي أصيب بيتها يف سديروت بصاروخ فلسطيني، يناير

  الهجمات بالصواريخ 1.4
، أطلق الجناح العسكري لحماس وغريها 2009كانون الثاني /يناير 18و 2008كانون األول /ديسمرب 27بني  ما

بشكل يومي عىل املدن والقرى يف جنوب  109من الجماعات الفلسطينية املسلحة يف غزة الصواريخ وقذائف املورتر 

. غزة وعىل طول خطوط التماس مع غزةإرسائيل، وكذلك عىل املواقع والدوريات العسكرية اإلرسائيلية داخل 

كيلومرتاً إىل الشمال والرشق  40وطالت الصواريخ التي أطلقت من غزة مدينتي أشدود وبرئ السبع، البعيدتني نحو 

  110. من غزة

قذيفة مورتر داخل إرسائيل خالل األيام االثنني والعرشين  205صاروخاً و 571وطبقاً للسلطات اإلرسائيلية، سقط 

، ما أدى إىل مقتل ثالثة مدنيني وإصابة أربعة آخرين بجروح بليغة، بينما أصيب "الرصاص املسكوب"ة من عملي

شخصاً آخر من صدمات عصبية وحاالت  584وعانى . آخرون بجروح طفيفة 167غريهم بجروح متوسطة، و 11

  . دمار شبه كامل بواحد منها ولحقت أرضار بعدة منازل مدنية ومرافق للبنية التحتية، بينما لحق. 111انهيار نفيس

مدنياً إرسائيلياً، بينهم أربعة أطفال، جراء إصابات لحقت بهم بسبب الصواريخ وقذائف  18وبصورة إجمالية، قتل 

. ، عندما وقعت أوىل اإلصابات القاتلة جراء هذه الهجمات2004حزيران /املورتر التي أطلقت من غزة منذ يونيو
ومع أن األغلبية العظمى . آلخرين، كانت إصابات عدة أشخاص منهم خطرية للغايةوقد أصيب مئات املدنيني ا112

من هذه الصواريخ سقطت يف مناطق خالية، أصاب العرشات منها منازل ومحال تجارية ومدارس ومبان عامة 

تة وكان عدم تسبب هذه الهجمات بإصابات ممي. أخرى وسيارات داخل مدن وقرى يف جنوب إرسائيل ويف محيطها

أو بجرح أشخاص يف معظم الحاالت ناجماً عن الصدفة املحضة، وال ينبغي التقليل من األخطار املميتة التي يمكن 

وفوق كل يشء، تسبب التهديد الدائم الذي تمثله الهجمات بالصواريخ يف انتشار . أن تتسبب بها هذه املقذوفات

طبيعية لعدد متنام من اإلرسائيليني ممن يعيشون ضمن  حالة من الذعر وعدم القدرة عىل امليض يف الحياة بصورة
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  . مرمى هذه الهجمات، والذين وصل عددهم إىل نحو مليون شخص

اإلسمني " (كاتيوشا"أو " غراد"وشملت الصواريخ التي أطلقتها الجماعات الفلسطينية املسلحة صواريخ من نوع 

) االسم النوعي" (قسام"مرتاً، إضافة إىل صواريخ كيلو  35، ويصل مداهما إىل نحو )الروسيني النوعيني لهما

 ً وجميع هذه املقذوفات غري موجهة وال يمكن . القصرية املدى واملصنَّعة محلياً، وقذائف املورتر املصنعة محلياً أيضا

وبعبارة أخرى، ال يمكن تصويب هذه األسلحة عىل نحو يميز بني األهداف العسكرية . إطالقها نحو أهداف محددة

ومن هنا، فإن الهجمات التي استخدمت فيها هذه . ألهداف املدنية، وفق ما يقتضيه القانون الدويل اإلنسانيوا

األسلحة بقصد إصابة أهداف عسكرية يف إرسائيل ولكنها كانت تصيب أهدافاً مدنية، عوضاً عن ذلك، قد شكلت 

افق للبنية التحتية أو مدنيني، فقد شكلت وعندما ُقصد بالهجمات الصاروخية رضب منازل أو مر . هجمات عشوائية

ويف كلتا الحالتني، شكَّلت هذه الهجمات انتهاكات خطرية للقانون . هجمات مبارشة عىل مدنيني وعىل أهداف مدنية

  ). 5أنظر الفصل (اإلنساني الدويل، وهي بذا جرائم حرب 

   المدنيون اإلسرائيليون مرمى النيران 1.1.4
" الرصاص املسكوب"يليون الثالثة الذين قتلوا جراء الهجمات الصاروخية خالل عملية كان املدنيون اإلرسائ

يبلغ من  نيتيفوت، وهو عامل تعدين من بيرب فاكننيإذ قتل ". غراد"ضحايا لصواريخ طويلة املدى من نوع 

مدخل املبنى الذي وكان آنذاك واقفاً بالقرب من . 2008كانون األول /ديسمرب 27عاماً، يف منزله يف  58العمل 

  . يسكنه عندما أصيب بشظية قاتلة من صاروخ رضب الطابق الثالث من مبنى مقابل عىل الجانب اآلخر من الشارع

حيث لقي . مسؤوليتها عنهما" حماس"وبعد يومني، قتل مدنيان آخران يف هجومني منفصلني بالصواريخ أعلنت 

 16اماً وينتمي إىل األقلية البدوية، مرصعه بينما أصيب معه ع 27، وهو عامل بناء يبلغ من العمر هاني املهدي

إريت ولقيت . عسقالنصباحاً بقليل يف موقع للبناء يف  9.30عامالً آخر بجروح عندما انفجر صاروخ قبل الساعة 

ر عاماً وتعمل سكرترية ملدرسة يف أشدود، حتفها عندما انفج 39، وهي أم ألربعة أطفال تبلغ من العمر شيرتيت

وأصيبت شقيقتها، التي كانت معها، . مساء بقليل 9بعد الساعة  أشدودصاروخ بالقرب من سيارتها يف وسط 

  . بجروح شفيت منها

إىل جرح ستة مدنيني، اثنان منهم جراحهما  كانون الثاني/يناير 15يف  برئ السبعوأدى صاروخ انفجر يف 

وكان الطفل داخل السيارة مع أمه عندما أطلقت . بع سنوات، البالغ من العمر سأورييل إالزاروفخطرية، بينهما 

فأوقفت السيارة وخرجت منها وألقت بنفسها عىل األرض متبعة . من بعد الظهر 5صفارات اإلنذار حوايل الساعة 

وحاولت حماية ابنها بجسدها، ولكنه أصيب يف رأسه بشظية ". قيادة الجبهة الداخلية اإلرسائيلية"يف ذلك تعليمات 

وسقط صاروخ آخر يف منطقة خالية يف املدينة يف . من الصاروخ، الذي كان محشواً، حسبما ذُكر، بالكرات املعدنية

 ً   .  الوقت نفسه تقريبا

ونجا العديد من املدنيني اإلرسائيليني من املوت الوشيك عندما انفجرت الصواريخ التي أطلقتها الجماعات 

  ". الرصاص املسكوب"ناء األيام االثنني والعرشين لعملية الفلسطينية يف املباني أو بقربها أث

صباحاً يف الطابق الثالث  7.50، عىل سبيل املثال، انفجر صاروخ يف الساعة 2009 كانون الثاني/يناير 2ففي 

، وكالهما يف الخامسة والخمسني، شقة فيكتور وإيسثر بريديتشيفيملك  عسقالن من مبنى من ثالث طبقات يف

وأبلغت . عرب الصاروخ من نافذة غرفة النوم وانفجر حيث كان ينام فيكتور قبل أقل من دقيقة من ذلكإذ . فيه

وكنت أختنق بسبب الغبار، وأصبت بجرح طفيف جراء . عمَّ الظالم كل يشء: "إيسثر منظمة العفو الدولية ما ييل
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ا الزجاج املتطاير من النوافذ املحطمة والركام ُدمرت غرفتان تدمرياً كامالً، بينما غطى الغبار وشظاي. تطاير الركام
  ." ال أستطيع النوم يف الليل، وأشعر بالتوتر عندما أسمع أي ضجيج عال. املتبعثر أرض الغرف

لم : "وقال الزوجان إنهما كانا يرغبان يف االنتقال إىل وسط البالد، غري أن إيسثر كانت قلقة بشأن خسارة وظيفتها
لقد جئنا إىل إرسائيل من ... ا سوف نواجه وضعاً مثل هذا، حيث ال مكان لنا نريح فيه رؤوسنا نفكر يف يوم ما بأنن

عىل األقل كانت لدينا . واآلن فقدنا كل يشء. وعملنا جاهدين من أجل بناء حياتنا يف هذا البيت. 1992مولدوفا يف 
  ." 1992مالبسنا يف 

  

  منظمة العفو الدولية ©  صاروخ فلسطيني شقتهاعائلة بريديتشيف يف سكنها املؤقت بعد أن رضب 

عائلة واصل مساره عرب أرضية الغرفة ليصيب شقة  عائلة بريديتشيفوبعد انفجار الصاروخ يف منزل 

،  التي كانت تشغل الطابق الثاني من املبنى، حيث كان ستانيسالف يوسوبوف وابنتاه، زويا وإيلونا، بوسوبوف

ت صفارات اإلنذارنيام قبل ذلك بقليل عندما د وسقط الصاروخ يف غرفة املكتب، ثم استقر يف صالة املنزل، حيث . وَّ

  . ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى. وأدى سقوطه إىل تحطيم النوافذ. أشعل حريقاً فيها

 .صارخاً إىل عدة إصابات يف صفوف املدنيني اإلرسائيليني 21، أدى تساقط زخة من كانون الثاني/يناير 10ويف 

شخصاً لحقت بهم إصابات طفيفة، وشخصاً واحداً كانت  13أنه عالج  عسقالنيف  بارزياليوذكر مستشفى 

، ورجالن ميكا وداني غورليكوكان بني من أصيبوا التوأمان البالغان من العمر سبع سنوات، . إصابته متوسطة

  .عسقالن أصابهما الحطام املتناثر عندما رضب صاروخان مبنيني لشقق سكنية يف وسط

نفسه، الذي قام بمعالجة معظم املصابني جراء سقوط الصواريخ التي أطلقت  مستشفى بارزياليوقد تعرض 

 ً ، سقط صاروخ يف محيط املستشفى قريباً من مهبط 2008 شباط/فرباير 27ففي . من غزة، للقصف أيضا

، ومع ازدياد 2008كانون األول /ويف أواخر ديسمرب. املروحيات، إال أنه لم يتسبب، لحسن الحظ، بأية أرضار

، ارتأي املستشفى أنه ليس هناك بديل عن نقل املرىض "الرصاص املسكوب"تساقط الصواريخ من غزة إبان عملية 

  . الذين يمكن نقلهم عىل األقل ومعهم األقسام الرئيسية إىل طوابق تحت سطح األرض
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الدكتور رون لوبيل، نائب املسؤول التنفيذي عن  ، أبلغ2009كانون الثاني /ويف األسبوع الثاني من يناير

قد عالج نحو " الرصاص املسكوب"املستشفى، منظمة العفو أن املستشفى وبعد ميض أسبوعني من بدء عملية 

شخصاً لحقت بحوايل نصفهم إصابات طفيفة، بينما عانى آخرون من حاالت إجهاد وتوتر حادة، بما يف ذلك  250

بل املوعد الطبيعي من جانب نساء حوامل، وغري ذلك من العوارض الجسمانية لالضطرابات نوبات قلبية ووالدات ق

. كما عالج املستشفى أشخاصاً لحقت بهم إصابات أُثناء جريهم نحو املالجئ إثر سماع صفارات اإلنذار. االنفعالية

  .113.حملة العسكرية عىل غزةجندياً من إصابات لحقت بهم أثناء ال 50ويف الفرتة نفسها، عالج املستشفى نحو 

بإغالق جميع املدارس يف عسقالن  بسبب توقع  2008كانون األول /ديسمرب 27وأمرت قيادة الجبهة الداخلية يف  

وبينما لم تصدر قيادة الجبهة الداخلية . الجيش ازدياد كثافة تساقط الصواريخ أثناء الهجوم العسكري عىل غزة

ت بلدية عسقالن عملية إخالء من أرادوا االنتقال . يدون املنطقة بمبادرة منهمأوامر بإخالء املدنيني، غادر عد ويرسَّ

وجرى نقل أي شخص معاق طلب اإلجالء إىل مركز لرعاية . إىل ضيافة عائالت يف مناطق أخرى من إرسائيل

املئة من السكان ب 40وبحسب مسؤولني يف البلدية، غادر ما نسبته ). بالقرب من تل أبيب(املعوقني يف هرتسليا 

وكان خيار املغادرة متاحاً بصورة أكرب أمام السكان األكثر . 2009كانون الثاني /خالل النصف األول من يناير

وطبقاً ملدير الخدمات . ثراء، بينما بقي الفقراء يف منازلهم ودأبوا عىل استخدام املالجئ العامة من القصف

ومعظمها ( 125املعدة لالستخدام يف األحياء األقل حظاً والبالغ عددها  من املالجئ 52االجتماعية يف البلدية، ظل 

ساعة يف اليوم وعىل مدار سبعة أيام يف األسبوع  24يف حالة إشغال دائم ملدة ) موجود يف الجزء الجنوبي من املدينة

عاً رغم قيام قاعة املدينة ولم يتوافر املاء والتيار الكهربائي عىل نحو كاف يف هذه املالجئ جمي. إبان فرتة الحرب

  . فعالً بتوزيع الفرشات واألغطية واملدافئ وأجهزة الراديو عليها

وخالفاً ملا كان يحدث يف الفرتات السابقة من القصف، حيث لم تفرض قيادة الجبهة الداخلية أية تقييدات عىل 

لتي شملت منطقتي شعار هانيغيف السكان، أمرت هذه سكان املناطق اإلرسائيلية املحاذية ملحيط قطاع غزة، ا

ومع أنه لم ". الرصاص املسكوب"ونيغيف سديروت، بالبقاء يف منازلهم داخل املالجئ املحصنة خالل فرتة عملية 

أيار /باملئة من سكان قرى مثل كفار أزا، حيث قتل أحد السكان يف مايو 80تصدر أية أوامر بإخالء املنطقة، أقدم 

وتمكنت الكيبوتسات . قرى، بينما عادرت عرشات العائالت هذه القرى بصورة نهائية، عىل مغادرة هذه ال2008

لرتتيب عمليات إعادة توطني مؤقتة لبعض ) الكيبوتسات(من توظيف شبكة القرى التعاونية ) القرى التعاونية(

ل، أو ما يقارب وعىل هذا النحو، تمكن كيبوتس ناحال عوز من إرسال بعض العائالت التي لديها أطفا. أعضائها

ويف قريتي غافيم وميفالسيم . ، إىل كيبوتسات رشيكة يف شمايل إرسائيل320باملئة من سكانه البالغ عددهم  60

ويف سعد، . باملئة من السكان لإلقامة مع أصدقاء وأقارب لهم يف أماكن أخرى 50املجاورتني، غادر ما يقدر بنحو 

نزاع غزة، بينما أجرت إدارة الكيبوتس ترتيبات إلجالء جميع األطفال من باملئة من السكان القرية أثناء  30غادر 

وسقطت معظم الصواريخ يف الحقول الخالية، أو عىل بيوت زجاجية . دار األطفال الخاضعة إلدارة مجلس القرية

  . أو يف الكروم، رغم أن بعضها تسبب بأرضار يف املباني السكنية) دفيئات(زراعية 

برنامج األغذية "ت، عىل األقل، سقط أحد الصواريخ داخل غزة مسبباً أرضاراً ألحد مستودعات ويف إحدى الحاال 

وتتوىل قوات إرسائيلية يف ). 2007املغلق منذ (التجاري بني إرسائيل وغزة " كارني"بالقرب من معرب " العاملي

طقة املستودع منذ بدء عملية العادة حراسة املستودع، بينما لم يتواجد أي من موظفي األمم املتحدة يف من

ولم يتسبب الصاروخ بأية إصابات، إال أنه ألحق أرضاراً باملستودع، الذي كان يحتوي يف ". الرصاص املسكوب"

ووجدت هيئة التقيص التابعة لألمم املتحدة أن األرضار التي لحقت . طن من األغذية واملواد غري الغذائية 400حينه 

  114. املحيل الصنع يف غزة" قسام"ط صاروخ من نوع باملستودع كانت نتيجة سقو 
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  اتساع دائرة الخوف 2.1.4
 1.5من السكان وتبعد قرابة  20,000بدأ إطالق قذائف املورتر من غزة عىل سديروت، وهي مدينة تضم نحو 

" امقس"وتبع ذلك إطالق صواريخ . 2001كيلومرتاً عن غزة، وعىل محيطها، كما عىل القرى القريبة منها، يف 

كيلومرتات، ليتم تطويرها تدريجياً بحيث أصبح مداها  4 – 3البدائية املحلية الصنع، ابتداء ضمن مدى ال يزيد عىل 

  115. 2005كيلومرتاً بحلول  15 – 12

األبعد مدى التي تطلق من غزة يف الوصول إىل مناطق أبعد داخل " قسام"ويف السنوات األخرية، أخذت صواريخ 

كيلومرتاً إىل الشمال من غزة، ويصل  20ه الخصوص إىل عسقالن، وهي مدينة رئيسية تبعد نحو إرسائيل، وعىل وج

تسقط، يف معظمها، عىل جنوب املدينة، بعيداً عن " قسام"وبينما ظلت صواريخ . نسمة 120,000عدد سكانها إىل 

، عىل ما يبدو، من خارج غزة، أخذت تم تهريبها" غراد"املناطق املأهولة، يف بداية األمر، إال أن صواريخ من طراز 

كيلومرتاً إىل الرشق من  20إىل وسط وشمال عسقالن، وكذلك إىل نيتيفوت، وعىل بعد نحو  2008تصل منذ أوائل 

  . غزة

  

منظمة العفو ©   2009كانون الثاني /يناير 12منزل بن ديان يف عسقالن بعد إصابته بصاروخ فلسطيني يف  lll 1الشكل 

  الدولية

، إىل أجزاء 20,000باملئة من سكان سديروت، البالغ عددهم نحو  12و 10 السنوات األخرية، ارتحل ما بني ويف

وقد عانى الوضع االقتصادي يف املدينة جراء ذلك، بينما . أخرى من البالد، بعيداً عن مرمى الهجمات الصاروخية

املمكن أن يغادر العديد من سكان املدينة أيضاً لو  وكان من. أجرب العديد من املصالح التجارية عىل إغالق أبوابه

  . سمحت ظروفهم بذلك، إذ غدا من غري املمكن بالنسبة إليهم بيع أو تأجري بيوتهم

وتشري تقارير العاملني يف مجال الطوارئ واإلغاثة والعاملني االجتماعيني إىل معدالت عالية من الشعور بالقلق 
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وأبلغت داليا يوسف من مركز هوسن، . عىل الصدمة بني األطفال والكبار عىل السواءواالضطرابات العصبية املرتتبة 

الذي يوفر الدعم النفيس وإعادة التأهيل للمجتمع املحيل، منظمة العفو الدولية بأن تكرار الهجمات يف السنوات 

سديروت ويف محيطها، األخرية قد أثر بصورة كبرية عىل الصحة العقلية لألطفال والكبار عىل حد سواء داخل 

. األطفال يخافون من النوم وحدهم، ومن أن يبقوا وحدهم، وحتى من أن يذهبوا إىل املرحاض وحدهم: "وتقول
وقد أصبح من املظاهر املعتادة أن يبللوا أنفسهم أثناء النوم . ويشعرون بأن والديهم غري قادرين عىل حمايتهم

وقد غدا من الصعب حتى . باؤهم وأمهاتهم باملثل بالقلق واإلحباطويشعر أ. جراء القلق وعدم الشعور باألمان
الحديث عن االضطرابات العصبية املرتتبة عىل الصدمة نظراً لتجدد الصدمة يومياً طاملا تواصل سقوط الصواريخ، 

  ".   فنحن لسنا حتى يف مرحلة ما بعد الصدمة

ائيليني ممن يعانون من عواقب الهجمات الصاروجية وقد تحدث موفدو منظمة العفو الدولية إىل عدة مدنيني إرس 

  . الفلسطينية

، عىل سبيل املثال، ممرضة يف مستشفى بارزيالي يف عسقالن أصيبت بجروح جراء انفجار صاروخ غيوت أراغون

ونجا بجلده دون . 2008كانون الثاني /يناير 15يف غرفة نوم ابنها، نري، البالغ من العمر أربع سنوات، يف 

كانون /ويف يناير. ، البالغة من العمر خمس سنوات، أصيبت بجروحليور بن شيملبة، إال أن ابنة الجريان، إصا

  : ، أبلغت غيوت أراغون منظمة العفو الدولية ما ييل2009الثاني 

وعم الظالم كل ما حويل وغطاني الغبار وللحظة اعتقدت أن . لم تكن هناك صفارة إنذار تخطرنا بقدوم صاروخ"
ولكنني لم أسمع صوت ليور ولم أستطع الوقوف؛ وكان األمر " أمي"ثم سمعت نري يرصخ . حاسوب قد انفجرال

فوجدت يدها وأمسكت بها وسحبتها من بني األنقاض . فزحفت ألبحث عن ليور. وكأن دماغي قد ُفصل عن جسدي
الصالة وقد تمكن من دفع باب غرفة وكان نري ما زال واقفاً يف . والقطع املعدنية املشظاة التي هبطت من السقف

لم أكن قد أدركت أن وجهي مغطى . تبعت مصدر الضوء نحو الصالة ووجدته هناك. النوم بحيث انفتح قليالً 
فحملته وحملت ليور . إذ انقطعت أنفاسه من الخوف. بالدماء التي نزفت من جروح رأيس إىل أن رأيت رد فعل نري

  .أنه األبدية مع أنه جرى كله يف ثوان قليلةوبدا ذلك وك. إىل الطابق السفيل

ويف نهاية املطاف تمكنت من العودة إىل العمل بدوام جزئي يف . بقيت معتلة الصحة طيلة فرتة ما تبقى من السنة"
. كانون األول، ولكن العملية العسكرية يف غزة بدأت يف اليوم التايل، ولم أتمكن من مواجهة ذلك/نهاية ديسمرب

  .ة وذهبت إىل أختي، يف الشمال، مع األطفالأخذت إجاز 

سنوات، يخاف اآلن من البقاء يف غرفة النوم وحده، بينما ال يزال نري يبول يف  10إبني إسحق، البالغ من العمر "
وقد تأثرت قدرته عىل السمع وما زلنا نذهب إىل املستشفى إلجراء الفحوصات كما نزور طبيبة . فراشه منذ الهجوم

ولكن من الصعب امليض يف الحياة ُقدماً، فكل صفارة إنذار تجلب معها املخاوف . صصة باألطفالنفسية متخ
  ".  والتوتر من جديد
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  private©  غيوت أراغون تكشف عن الجروح التي تسببت بها الشظايا

  أسباب الهجمات الصاروخية كما تسوقها الجماعات المسلحة 3.1.4
والجماعات . ملسلحة هجمات بقذائف املورتر والصواريخ، بوتائر متباينةتشن جميع الجماعات الفلسطينية ا

كتائب عز الدين القسام، الجناح املسلح لحماس؛ ورسايا القدس، الجناح املسلح ملنظمة الجهاد : الرئيسية هي

ح الدين، اإلسالمي؛ وكتائب أبو عيل مصطفى، الجناح املسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ وألوية النارص صال 

الجناح املسلح للجان املقاومة الشعبية؛ وكتائب شهداء األقىص، الجناح املسلح لفتح؛ والجبهة الديمقراطية لتحرير 

  116. فلسطني

وتعلن الجماعات املسلحة يف العادة مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ وغريها من الهجمات، مع أنه من الصعب يف 

اتها، حيث تعلن جماعات مختلفة مسؤوليتها املنفصلة عن الهجمات نفسها، عىل كثري من األحيان التحقق من ادعاء

  . ما يبدو، وتبالغ يف بعض األحيان يف حديثها عن عدد الهجمات وطبيعتها ونتائجها

، أعلنت كتائب القسام عىل موقعها اإللكرتوني مسؤوليتها عن معظم الصواريخ "الرصاص املسكوب"وأثناء عملية 

 402، و"غراد"صاروخاً من نوع  213، و"قسام"صاروخاً من نوع  345: عىل إرسائيل، وبالتفصيلالتي أطلفت 

 118قذيفة مورتر؛  115صاروخاً و 177بينما قالت كتائب أبو عيل مصطفى إنها أطلقت  117قذيفة مورتر؛ 

صاروخاً  158ورسايا القدس 119صاروخاً والعرشات من قذائف املورتر؛  170وذكرت كتائب األقىص أنها أطلقت 

  . قذيفة مورتر 77و

صاروخاً بشكل ملحوظ عن الرقم الذي أعلنته إرسائيل رسمياً،  1,063وتزيد األرقام الفلسطينية املعلنة والبالغة 

الرصاص "صاروخاً سقطت ضمن األرايض اإلرسائيلية أثناء األيام االثنني والعرشين لعملية  776حيث قالت إن 
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  120". املسكوب

ل قادة حماس واملنظمات السياسية واألجنحة املسلحة التابعة لها، والناطقون باسمها، يف بياناتهم إن وعادة ما يقو 

الهجمات الصاروخية التي تستهدف املدن والقرى اإلرسائيلية القريبة تتم للرد عىل أعمال قتل الفلسطينيني وغري 

. الضفة الغربية، أو رداً عىل الحصار اإلرسائييل لغزةذلك من الهجمات التي تشنها القوات اإلرسائيلية عىل غزة أو يف 

ويف بعض األحيان، تأتي هذه البيانات عىل ذكر هجمات إرسائيلية بعينها أو عمليات اغتيال لقادتها أو ملقاتليها، أو 

  . تشري إىل الهجمات أو االنتهاكات اإلرسائيلية األخرى بصورة عامة

 6املكتب السيايس لحماس الذي يتخذ من دمشق مقراً له، قال يف ففي رسالة مفتوحة لخالد مشعل، رئيس 

فهم يعفون من املسؤولية  . منطق أولئك الذين يطالبوننا بوقف املقاومة عبثي"إن  2009كانون الثاني /يناير
. ملحتلبينما يوجهون اللوم إىل الضحية وإىل السجني وا –املدجج بأشد األسلحة فتكاً وتدمرياً  –املعتدي واملحتل 

  121." وصواريخنا املتواضعة املحلية الصنع هي رصخة احتجاج ضد العالم

الصواريخ "بأن " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني"، رصح ناطق بلسان 2009كانون الثاني /يناير 17ويف 
ه مهما وهي تذكري دائم بأن املحتل ليس يف حقيقة األمر سوى محتل، وبأن. تجسيد عميل ورمزي ملقاومتنا للمحتل

مارس علينا من أشكال الحصار واملذابح وأحاطنا بالجدران وأنكر علينا حاجاتنا األساسية لحياتنا، سنواصل 
وما دام هناك صاروخ واحد يطلق يف . املقاومة وسنواصل التمسك بثبات بحقوقنا األساسية، ولن نسمح بتدمريها

بثبات بإطالق ] كتائب أبو عيل مصطفي[وقد قامت . ..اتجاه املحتل، فإن شعبنا ومقاومتنا وقضيتنا تظل حية 

  122" ...الصواريخ بصورة يومية 

 170أنها قد أطلقت ما يربو عىل  2009كانون الثاني /يناير 19يف بيان لها بتاريخ " كتائب األقىص"وأعلنت 

  123". للدفاع عن شعبنا يف قطاع غزة"صاروخاً وعرشات قذائف املورتر 

لدولية بصورة متكررة عىل إدانة الهجمات الصاروخية الفلسطينية ضد املراكز السكانية وقد دأبت منظمة العفو ا

املدنية اإلرسائيلية، كما أثارت بواعث قلقها بشأن هذه الهجمات مع قادة وأعضاء األجنحة السياسية واملسلحة 

ليس لديها سالح آخر، وال وحاججت الجماعات يف ردودها عىل ذلك بأنه . ملختلف الفصائل والجماعات الفلسطينية

وتقول أيضاً . أية طريقة أخرى للحصول عىل أسلحة دقيقة التهديف مثل تلك التي يستخدمها الجيش اإلرسائييل

فلسطيني مقابل كل إرسائييل قتلته  1,000إنها بذلك إنما ترد عىل الهجمات اإلرسائيلية التي قتلت ما يربو عىل 

  . الصواريخ
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  منظمة العفو الدولية©  ى تجميعها يف مركز رشطة عسقالن، إرسائيلصواريخ فلسطينية جر 

كما حاجج البعض بأن الهجمات موجهة نحو القواعد أو املواقع العسكرية اإلرسائيلية يف املدن والقرى أو يف 

. يةاملناطق املحيطة بها يف جنوب إرسائيل، وبأن القرى اإلرسائيلية املحيطة بغزة هي يف معظمها قواعد عسكر 

وبينما يحتمل أن تصيب بعض الصواريخ أهدافاً عسكرية، األمر الذي تعتربه الجماعات شأناً أكثر قيمة من الناحية 

االسرتاتيجية، إال أن هذه املحاججة تظل تفتقر إىل الربهان سواء بسبب الطبيعية العشوائية الواضحة للهجمات أو 

وحاجج ناطقون آخرون باسم . يب أحداً، سوى املدنينيبسبب حقيقة أن هذه الصواريخ ال تصيب، عندما تص

الحياة يف " تعكري صفو"املنظمات الفلسطينية بأن الصواريخ نادراً ما تكون مميتة، وبأن الهدف الرئييس منها هو 

  . إرسائيل ما دامت إرسائيل ال تسمح للفلسطينيني بأن يعيشوا حياة طبيعية

وسواء أدت الهجمات فعلياً إىل إصابات يف . بموجب القانون اإلنساني الدويلإن هذه املحاججات جميعاً غري مقبولة 

صفوف املدنيني أم ال فإنها تشكل انتهاكاً للقانون الدويل، الذي يحظر أيضاً الهجمات الهادفة إىل ترويع السكان 

ضاً إىل أنهم ال يشعرون كما إن أنماط الهجمات وترصيحات أعضاء الجماعات الفلسطينية وقادتها تشري أي. املدنيني

بأي وخز ضمري بشأن الهجمات ضد املدنيني، وإىل أنهم يشنون هذه الهجمات يف واقع األمر بقصد قتل املدنيني 

  . ومثل هذه الهجمات تمثل جرائم حرب. اإلرسائيليني وإلحاق اإلصابات بهم

  أنماط السلوك التي تعرِّض المدنيين الفلسطينيين للخطر 2.4
والجماعات املسلحة األخرى املدنيني الفلسطينيني للخطر كذلك بعدم اتخاذها جميع االحتياطات " حماس"عرضت 

املمكنة أثناء قيامها بأنشطتها العسكرية، وال سيما بإطالقها الصواريخ من مناطق سكنية وتخزين األسلحة 

أن تحايش ذلك أمر صعب نتيجة كما انترشت وسط السكان املدنيني، مع . واملتفجرات والذخائر يف هذه املناطق

صغر مساحة قطاع غزة واكتظاظه بالسكان، وليس ثمة أدلة عىل أنه قد فعلت ذلك بقصد اتخاذ املدنيني دروعاً 
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فالكثافة السكانية العالية للغاية لغزة، وهي املنطقة الضيقة التي تشكل إحدى أكثر مناطق العالم . برشية لها

  . ات إضافية لجميع األطراف املشاركة يف نزاع ما أو يف مواجهات مسلحةاكتظاظاً بالسكان، تستتبع تحدي

وعىل غريها من الجماعات املسلحة واجباً يف أن تتحاىش " حماس"وبغض النظر عن هذه الصعوبات، فإن عىل 

 السلوك الذي يعرض السكان املدنيني للخطر، سواء عن قصد أو نتيجة التهور، كما إن عليها واجباً يف أن ال

األمر الذي كثرياً  –فاستخدام املدنيني لحماية هدف عسكري . تستخدم السكان املدنيني غطاء ألنشطتها العسكرية

  ).5أنظر الفصل (جريمة حرب طبقاً للقانون الدويل  –" الدروع البرشية"ما يشار إليه بعبارة استخدام 

 سلحة فيهاإطالق الصواريخ والقتال من المناطق السكنية وتخزين األ 1.2.4
. وغريها من الجماعات الفلسطينية املدنيني للخطر بإطالقها الصواريخ من أحياء سكنية مأهولة" حماس"عرَّضت 

قد أطلقوا صاروخاً أثناء الليل " حماس"ويف واحدة من هذه الحاالت، أبلغ السكان منظمة العفو الدولية أن مقاتيل 

، عندما كانت املدرسة مغلقة "الرصاص املسلكوب"ن عملية من باحة مدرسة حكومية يف وسط مدينة غزة إبا

ويف . األبواب، وأن املقاتلني لقوا مرصعهم جراء رضبة جوية إرسائيلية يف الشارع أثناء مغادرتهم ساحة املدرسة

حالة أخرى، رأي أحد املقيمني مقاتلني تابعني لحماس ينصبون منصة إلطالق الصواريخ وسط الطريق يف مدينة 

  . أثناء الليلغزة 

وهو : ويف منطقة أخرى من مدينة غزة، دلَّ أحد السكان مندوبي منظمة العفو عىل مكان أطلق منه أحد الصواريخ

" العربية"وأظهر رشيط تلفزيوني بثته فضائية . مرتاً عن منازل مأهولة 50فسحة صغرية من األرض تبعد نحو 

ذت عىل حني غرة عىل ما يبدو، وهي تقول إنهما سمعت صوت مراسلته، التي أخ" الرصاص املسكوب"أثناء عملية 

  . 124.صاروخ يطلق من الشارع القريب من املبنى الذي يضم مكتب املحطة التلفزيونية يف وسط مدينة غزة

بيد أن منظمة العفو الدولية لم تَر أية شواهد عىل أن صواريخ قد أطلقت من منازل أو مبان سكنية أثناء وجود 

  . ذه املبانيمدنيني يف ه

ويف غزة، دخل املقاتلون الفلسطينيون، مثلهم مثل الجنود اإلرسائيليني، يف مواجهات مسلحة يف محيط مبان سكنية 

وقد حدد مواقع هذه املواجهات يف معظم األحيان سلوك . كان سكانها ما زالوا يقيمون فيها، مما عرضهم للخطر

ها وحامالت جنودها املصفحة، واتخذت مواقع لها يف عمق األحياء القوات اإلرسائيلية، التي دخلت غزة بدبابات

  . السكنية

وأبلغ أحد املقيمني يف حي من أحياء وسط مدينة غزة منظمة العفو الدولية أنه ومع دخول القوات اإلرسائيلية غزة، 

مم يف  50من عيار مدفعاً آلياً " حماس"ومع انتشار إشاعات بأنها سوف تتوغل نحو وسط املدينة، نصب مقاتلو 

فأخذ أطفاله وذهب إىل مكتبه للنوم فيه ألنه لم يكن أمامه سوى ذلك، نظراً . الشارع قرب زاوية املبنى الذي يسكنه

ويف اليوم التايل، . ألن أقاربه يعيشون يف مناطق أكثر انكشافاً يف الضواحي، وأجربوا هم أنفسهم عىل مغادرة منزلهم

  . ولم يعرف السبب. داً يف املنطقةلم يعد املدفع الرشاش موجو 

وظهرت يف رشيط  باماتشانهوكما أكدت شهادات وصور الجنود اإلرسائيليني التي نرشت يف مجلة الجيش اإلرسائييل 

تلفزيوني متوافر عىل املوقع اإللكرتوني للجيش اإلرسائييل، دارت مواجهات قتالية استخدمت فيها القوات 

لسطينيون، عىل السواء، تكتيكات متشابهة، بما يف ذلك القتال من بيت إىل بيت يف مناطق اإلرسائيلية واملقاتلون الف

. سكنية هجرها سكانها املدنيون إىل حد كبري، ولكن أيضاً يف مناطق بقي سكانها فيها محارصين يف منازلهم
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جود قوات إرسائيلية يف وقامت منظمة العفو الدولية كذلك بجمع شهادات من السكان املقيمني ووجدت أدلة عىل و 

  . منازل فلسطينية عىل طول الجناح الرشقي من غزة، وبخاصة يف محيط مدينة غزة ويف شمايل املدينة

ويف أحسن األحوال، تعرضت البيوت الخالية التي استخدمها أي من الجانبني ألرضار نتيجة القتال، بينما تعرضت 

ني يف عزبة عبد ربه منظمة العفو أن مسلحني فلسطينيني اتخذوا من أحد وأبلغ أحد املقيم. للتدمري يف الحاالت األسوأ

البيوت الخالية موقعاً لهم وقاموا باالشتباك مع جنود إرسائيليني يف دباباتهم وآخرين من املشاة حول البيت وداخل 

  ". يةكدروع برش "وقال إن الجنود اإلرسائيليني كانوا يحتجزون سكان بعض البيوت . البيوت املجاورة

والجماعات األخرى قد دأبت بصورة عامة عىل تخزين األسلحة يف مناطق مدنية، وليس ثمة سبب " حماس"وكانت 

وبفعلها ذلك، عرضت هذه األماكن ألن ". الرصاص املسكوب"يدعو إىل االعتقاد أن األمر كان مختلفاً أثناء عملية 

بيد أن القتال يف املناطق . نيني الذين كانوا هناك للخطرتصبح أهدافاً محتملة للهجمات، ولذا فهي قد عرضت املد

الحرضية بحد ذاته ال يشكل انتهاكاً للقانون اإلنساني الدويل، ولكن عىل األطراف املشاركة يف العمليات العدائية يف 

من توجيه منطقة مأهولة بالسكان واجباً يف أن تميز بني األهداف، ويف أن تتأكد بحسب أفضل ما لديها من قدرات 

وتملك القوات اإلرسائيلية طيفاً متنوعاً من األسلحة عالية الدقة والقادرة عىل . هجماتها نحو أهداف عسكرية فقط

تحديد الهدف بدقة تصل حتى مسافة مرت واحد فقط، ما يجعل من مهاجمتها املدنيني واألهداف املدنية بتهور 

  . يه املقاتلون أو األهداف العسكرية أمراً ال يمكن تربيرهألنهم وببساطة موجودون يف املحيط الذي يتواجد ف

  "الدروع البشرية"المزاعم اإلسرائيلية بشأن استخدام  2.2.4
قد استخدمت " حماس"كررت الحكومة اإلرسائيلية ومسؤولون وناطقون باسم الجيش اإلرسائييل مزاعم بأن 

التي قامت بها قواتها ضد مدنيني فلسطينيني أو أهداف ويف ردهم عىل أية أسئلة بشأن الهجمات ". دروعاً برشية"

مدنية، أو بشأن اآلثار التي رتبتها عمليات قواتها عىل السكان املدنيني يف غزة، ظل املسؤولون اإلرسائيليون عىل 

ىل وع. الدوام يردون بأنه ينبغي تحميل املسؤولية لحماس عن أية أرضار الحقتها الهجمات اإلرسائيلية باملدنيني

عن قصد " كدروع برشية"باستخدام السكان املدنيني يف أنشطتها العسكرية " حماس"وجه التحديد، اتهموا 

بسبب تواجد مقاتليها يف املدن والقرى؛ وتخزين الصواريخ وغريها من األسلحة يف مناطق مأهولة؛ وإطالق 

وطلبت . نية غطاء لها بعد إطالق النريانالصواريخ من مواقع قريبة من املباني املدنية؛ واتخاذها املباني السك

منظمة العفو الدولية يف عدة مناسبات من السلطات اإلرسائيلية تزويدها بمعلومات تثبت مزاعمها بشأن استخدام 

  . املدنيني يف غزة دروعاً لها، إال أنها لم تتلق حتى اآلن أي رد عىل ذلك" حماس"

الطبيعي لها بصفتها حزباً سياسياً ومنظمة اجتماعية وجماعة ، عىل الجانب اآلخر، بأن من "حماس"وتحاجج 

وال يجادل املقاتلون املنتمون إىل جماعات مسلحة . مسلحة أن تتواجد بني السكان يف مختلف أنحاء قطاع غزة

 إذ يشريون إىل أن أي قتال وقع يف. أخرى بشأن صحة هذا املوقف، وإنما يطرحون االدعاءات نفسها يف حقيقة األمر

غزة كان جراء غزو القوات اإلرسائيلية لغزة، التي استخدمت يف دخولها إىل املناطق السكنية الدبابات والقوات 

ويؤكدون أن املواجهات املسلحة التي . الربية، واحتلت بيوت املدنيني لتتخذ منها مواقع عسكرية تشن منها هجماتها

تهدف إىل مقاومة الهجمة الربية اإلرسائيلية وينكرون وجود  كانت تدور يف املناطق السكنية أو بالقرب منها كانت

  . أي سياسة تعرِّض املدنيني للخطر أو التخاذ املدنيني غطاء لهم

وتعرتف الجماعات رصاحة بأن مقاتليها ومرافقها العسكرية موجودة داخل املدن والقرى يف غزة، ولكنها تحاجج 

وتقول إنه ال خيار أمامها بالنسبة ملرسح . مات والغزوات اإلرسائيليةبأن دورها هو الدفاع عن مجتمعاتها ضد الهج

عملياتها، كما تشري إىل الهجمات اإلرسائيلية املتكررة ضد منازل املدنيني واألهداف املدنية التي لم يكن للمقاتلني أو 
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  . ية واألهداف املدنيةلألسلحة أي وجود فيها كدليل عىل أن القوات اإلرسائيلية ال تميز بني األهداف العسكر 

وتنفي بعض الجماعات املسلحة أنها قد أطلقت صواريخ من مناطق مأهولة أو قامت بتخزينها فيها، بينما تحاجج 

أخرى بأنها تقوم بمجرد الدفاع عن مجتمعاتها، وبأن القوات اإلرسائيلية قد دأبت عىل استهداف املدنيني من غري 

  . لم يحدث أن استخدمت لشن الهجمات املنخرطني يف أنشطة عسكرية وأماكن

أو سواها من الجماعات الفلسطينية قد " حماس"ولم تعثر منظمة العفو الدولية، من جانبها، عىل أية أدلة بأن 

وعىل وجه الخصوص، لم تعثر . قامت بخرق قوانني الحرب إىل املدى الذي دأبت إرسائيل ترداده عىل نحو متكرر

أو مقاتيل جماعة أخرى قد وجهوا تحركات املدنيني نحو تشكيل درع برشي " اسحم"عىل أية شواهد عىل أن 

وعىل العكس من ذلك، عثرت منظمة العفو الدولية عىل شواهد مؤكدة تشري إىل أن . ألهداف عسكرية ضد الهجمات

الفلسطينيني عىل  إىل إجبار املدنيني" الرصاص املسكوب"القوات اإلرسائيلية قد عمدت يف عدة مناسبات أثناء عملية 

ويف كل األحوال، ال يني القانون اإلنساني الدويل يوضح بأن استخدام أي طرف ". الدروع البرشية"القيام بدور 

  . ال يعفي الطرف املهاجم من واجباته القانونية فيما يتعلق باملدنيني" للدروع البرشية"

، "حماس"الفلسطينيني الذين اشتكوا من سلوك  وقد أجرى موفدو منظمة العفو الدولية مقابالت مع العديد من

بيد  125وال سيما بشأن قمع حماس وهجماتها ضد معارضيها، بما يف ذلك أعمال قتل وتعذيب واعتقال تعسفي، 

  ". دروعاً برشية"قد استخدمتهم " حماس"أنهم لم يسمعوا أي رواية من هؤالء بأن 

ية بشأن مقتل مدنيني يف الهجمات اإلرسائيلية، لم يكن باإلمكان وبالنسبة للحاالت التي تقصتها منظمة العفو الدول

ً "تفسري هذه الوفيات عىل أنها كانت نتيجة وجود مقاتلني يتخذون من هؤالء املدنيني  لهم، كما يدعي " دروعا

 ً ء ففي جميع الحاالت التي تقصت منظمة العفو بشأنها واملتعلقة بمقتل عائالت جرا. الجيش اإلرسائييل عموما

تعرض بيوتها للقصف الجوي اإلرسائييل ، عىل سبيل املثال، لم يكن أي من هذه البيوت التي قصفت قد استخدم 

وباملثل، لم يكن هناك أي تواجد ملقاتلني يف البيوت التي قصفت . من قبل جماعة مسلحة للقيام بأنشطة عسكرية

م داخل بيوتهم، إذ تبني ملندوبي منظمة العفو أنه بصواريخ أو بقذائف دبابات عالية الدقة وقتل فيها مدنيون وه

ليس ثمة مؤرشات عىل أن أية مواجهات مسلحة أو أية أنشطة عسكرية قد وقعت يف املحيط املبارش لهذه البيوت يف 

  . وقت الهجوم

ق وغريهم من املقاتلني، وبشأن وجود األسلحة، ضمن املناط" حماس"وبينما ال يجادل أحد بشأن وجود مقاتيل 

فوجود األسلحة يف ". دروعاً برشية"املدنية، إال أن هذا ال يشكل دليالً قاطعاً عىل أنه ثمة نية يف استخدام املدنيني 

ح، عىل سبيل املثال، أن يكون حصيلة ثقافة حمل السالح املتنامية يف غزة وتزايد التوترات  املناطق السكنية أمر يرجَّ

، وكذلك بعض الجماعات األخرى، األسلحة يف "فتح"و" حماس"ىل تكديس بني الفصائل الفلسطينية، التي أدت إ

  .126.أماكن يف متناول اليد بغرض استخدامها إذا ما تجددت اشتباكات السنوات األخرية فيما بينها

 عىل الجانب اآلخر، ليست مسألة القرب الشديد للقوات العسكرية واألسلحة من املناطق املدنية باألمر غري العادي يف

بينما تنترش . فمقر قيادة الجيش اإلرسائييل يقع يف وسط منطقة مكتظة بالسكان يف وسط تل أبيب. إرسائيل

القواعد واملنشآت العسكرية يف عسقالن وسدروت وبرئ السبع وغريها من مدن جنوب إرسائيل، وكذلك يف مناطق 

الرصاص "وأثناء عملية . يبوتسات والقرىأخرى من البالد، داخل املناطق السكنية وحولها، بما يف ذلك يف الك

، كانت هناك مواقع وأنشطة عسكرية إرسائيلية أكثر من املعتاد بالقرب من املناطق املدنية يف جنوب "املسكوب

إرسائيل، بينما شنت القوات اإلرسائيلية هجمات يومية باملدفعية وبغريها من األسلحة عىل غزة انطالقاً من هذه 
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  . محيط قطاع غزةاملناطق عىل طول 

وإرسائيل مقاتلني ومجموعة متنوعة من األسلحة داخل املدن والقرى دليالً بحد " حماس"وبينما ال تشكل موضعة 

، فإنها ال ترقى إىل مستوى االنتهاك لواجب اتخاذ االحتياطات الرضورية "الدروع البرشية"ذاته عىل استخدام 

، وعىل وجه "إىل الحد األقىص املمكن"ار العمليات العسكرية لحماية املدنيني الخاضعني لسيطرتها من أخط

ومع ذلك، كان من ". بتجنب موضعة األهداف العسكرية داخل مناطق مكتظة بالسكان أو يف محيطها"الخصوص 

الواجب عىل القوات اإلرسائيلية واملقاتلني الفلسطينيني، يف جميع األوقات، تطبيق مبدأ التمييز والتناسب، واتخاذ 

  . التدابري االحرتازية التي يقتضيها القانون اإلنساني الدويل عند شن الهجمات

   املسؤولية عن سالمة السكان املدنيني يف غزة 3.2.4

غري أن عليها واجباً . وغريها من الجماعات الفلسطينية املسلحة ليست أطرافاً يف املعاهدات الدولية" حماس"

ثلها مثل الدول األطراف يف نزاع مسلح، باتخاذ جميع التدابري املمكنة لضمان بمقتىض القانون الدويل اإلنساني، م

  127. عدم تعرض املدنيني الخاضعني لسيطرتها لألذى بسبب مخاطر العمليات العسكرية

وتظل مسألة أي األطراف يمارس السيطرة الفعلية عىل السكان املدنيني يف غزة أمراً أشد تعقيداً منه يف أي مكان 

  : بب مجموعة الظروف التاليةآخر بس

فإرسائيل، كسلطة احتالل، تمارس السيطرة الفعلية عىل حدود قطاع غزة الربية ومجالها الجوي ومياهها ) 1

وهذا أمر ذو أهمية قصوى فيما يخص املسائل املتعلقة باإلجالء، نظراً ألن املقيمني يف القطاع ال . اإلقليمية

وإبان النزاع، سمحت إرسائيل للمواطنني األجانب وأفراد  128.إرسائيل بذلك يستطيعون مغادرته ما لم تسمح لهم

الطائفة املسيحية الصغرية يف غزة بمغادرة القطاع، غري أن هذا التدبري االستثنائي لم ينسحب عىل بقية سكان 

ئيلية باتخاذ وتأثرت القدرة عىل الحركة داخل القطاع سلباً بصورة إضافية عندما قامت القوات اإلرسا. 129.غزة

كانون الثاني، ما شطر القطاع إىل قسمني وجعل من التنقل داخله أمراً يف غاية /يناير 3مواقع لها داخل القطاع يف 

  130. الخطورة

وإرسائيل واملجتمع الدويل يعرتفان بالسلطة الفلسطينية، وليس بإدارة األمر الواقع التابعة لحماس، باعتبارها ) 2

ول عن الشؤون الداخلية لقطاع غزة، رغم أن السلطة الفلسطينية ال تكاد تمارس أي دور من الكيان اإلداري املسؤ 

  . هذا القبيل يف غزة، إن كان لها دور

يف غزة بمجملها، وليس فحسب جناحها العسكري، " حماس"وإرسائيل تعترب إدارة األمر الواقع التي تمارسها ) 3

، وال تشارك مبارشة يف "حماس"نية بطبيعتها، وإن كانت تحت سيطرة هدفاً مرشوعاً، بما يف ذلك مؤسساتها املد

من قبيل الرشطة املدنية، والدفاع (األعمال العدائية، وهي مسؤولة بحكم األمر الواقع عن تقديم الخدمات للسكان 

  ). املدني، وخدمات الطوارئ، والقضاء

ماعات مسلحة أخرى تابعة لفصائل سياسية ، الجناح العسكري لحماس، ثمة ج"كتائب القسام"وفضالً عن ) 4

أنظر الفصل (وال تشارك يف النزاع  –وكثرياً ما تكون مناهضة لها  –فلسطينية أخرى ال تخضع لسيطرة حماس 

ففي بعض األحيان، . والعالقات بني هذه الجماعات املختلفة تتباين إىل حد كبري). لالطالع عىل التفاصيل 3.1.4

، ويصل ذلك أحياناً إىل القيام بهجمات مشرتكة معها، بينما "حماس"مع ) متفاوتة بدرجات(تتعاون بعضها 
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وال تعتمد درجة التعاون أو . تترصف يف أحيان أخرى عىل نحو مستقل، وتشتبك فيما بينها يف بعض األحيان

يمكن أن يكون ذلك االقتتال الداخيل بني الجماعات املختلفة بالرضورة عىل قرار القيادة املركزية لكل جماعة، و 

" لفتح"ومع أن العالقة التي سادت بني الجماعات التابعة . رهناً بالعالقات فيما بينها عىل املستوى املحيل

غالباً ما كانت عالقة رصاع فيما بينها يف السنوات األخرية، إال أن الغلبة كثرياً ما كانت للعالقات " لحماس"و

فعىل . ويمكن للتعاون أو االقتتال أن يخضعا كذلك لالعتبارات املؤقتة. ظيميةالشخصية املحلية عىل االعتبارات التن

سبيل املثال، اصطدمت القوات واملليشيات التابعة لحماس أحياناً، عندما قامت هذه بإعالن وقف إلطالق النار مع 

حرتم وقف إطالق إرسائيل وبوقف إطالق الصواريخ وغريها من الهجمات ضدها، مع الجماعات األخرى التي لم ت

والتوغالت اإلرسائيلية داخل قطاع غزة إىل تراجع مستوى االقتتال الداخيل  وكثرياً ما يؤدي اشتداد الهجمات. النار

، اتهم بعض "الرصاص املسكوب"فخالل عملية . بني الجماعات املختلفة، غري أنه يزداد حدة يف بعض األحيان

" فتح"بعض مؤيدي " حماس"لقوات اإلرسائيلية، بينما اتهمت بمنعهم من مقاتلة ا" حماس" "فتح"مقاتيل 

  131. مع القوات اإلرسائيلية وقامت باضطهادهم" متعاونون"بأنهم 

، بصفتها سلطة األمر الواقع يف قطاع غزة، تتقاسم "حماس"وعىل الرغم من التعقيد الناجم عن هذه العوامل، فإن 

  . علياً لسيطرتها وعن رفاهماملسؤولية عن سالمة املدنيني الذين يخضعون ف
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القانون الدولي والنزاع في غزة . 5
  وجنوب إسرائيل

  

  ". الرصاص املسكوب"تنطبق عدة منظومات للقانون الدويل عىل النزاع يف غزة وجنوب إرسائيل إبان فرتة عملية 

حماية املدنيني وغريهم فيتضمن القانون الدويل اإلنساني، املعروف أيضاً بقوانني املنازعات املسلحة، قواعد ل 

كما يتضمن . من األفراد غري املشاركني يف العمليات القتالية، وكذلك قواعد لتنظيم وسائل وأساليب األعمال الحربية

والقانون الدويل اإلنساني ملزم لجميع أطراف . قواعد تفرض واجبات عىل القوة التي تحتل أرايض دولة أخرى

  . ات املسلحة غري التابعة لدولة ماالنزاع املسلح، بما فيها الجماع

وينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بما فيها الحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية  

واالجتماعية، يف وقت السلم وإبان النزاع املسلح، عىل السواء، وهو ملزم من الناحية القانونية للدول ولقواتها 

وينشئ القانون الدويل لحقوق اإلنسان الحق يف االنتصاف لضحايا االنتهاكات . الدولةاملسلحة ولغريها من وكالء 

  . الخطرية لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك حقهم يف املقاضاة والحقيقة والتعويضات

ويُنشئ القانون الجنائي الدويل املسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات وخروقات بعينها للقانون الدويل  

اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساني، من قبيل جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، وجريمة اإلبادة لحقوق 

  . الجماعية، وكذلك التعذيب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واالختفاء القرسي

  القانون اإلنساني الدولي 1.5
لرئييس هو الحد، إىل أقىص مدى ممكن، من املعاناة القانون الدويل اإلنساني مجموعة من القواعد واملبادئ غرضها ا

وهو ينشئ معايري للسلوك اإلنساني وحدوداً للوسائل واألساليب التي تسلكها . اإلنسانية يف أوقات النزاع املسلح

ويسعى بالدرجة األوىل إىل حماية من ال يشاركون يف األعمال العدائية، وال سيما املدنيني، . العمليات العسكرية

  . كذلك املقاتلني من املرىض والجرحى واألرسىو 

، والربوتوكولني اإلضافيني 1949وتشمل الصكوك الرئيسية للقانون الدويل اإلنساني اتفاقيات جنيف األربع لعام 

، بيد أنها ليست طرفاً يف 1949وإرسائيل طرف يف اتفاقيات جنيف األربع لعام . 1977امللحقني بها لعام 

، واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات 1949آب /أغسطس 12يف التفاقيات جنيف املؤرخة يف الربوتوكول اإلضا

، 1949أغسطس  12، والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة يف )الربوتوكول اإلضايف األول(املسلحة الدولية 

  ).ول اإلضايف الثانيالربوتوك(واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة التي ليس لها طابع دويل 

غري أن إرسائيل ملزمة بقواعد الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاني، اللذين يشكالن جزءاً من القانون الدويل 

فليست طرفاً يف املعاهدات الدولية، ولكنها ملزمة " حماس"أما . العريف، ولذا فهما ملزمان لجميع أطراف النزاع

وتعترب األحكام األساسية . يل اإلنساني، التي تنطبق عىل جميع األطراف يف نزاع مسلحبالقواعد العرفية للقانون الدو 

، جزءاً من القانون الدويل اإلنساني 3.1.5للربوتوكول اإلضايف األول، بما فيها القواعد املدرجة فيما ييل يف الفصل 
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  . ليس لها طابع دويل العريف، وبذا فهي ملزمة لجميع األطراف يف النزاعات، الدولية منها والتي

  النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي 1.1.5
احتالل قطاع غزة هو نتيجة لنزاع مسلح دويل يحكمه القانون الدويل اإلنساني املنطبق عىل االحتالل الناجم عن 

  ). 2.1.5أنظر فيما ييل الفصل (الحرب 

يذ القوانني املنبثقة عن قانون حقوق اإلنسان أثناء ويف الظروف العادية، تكون القوة املحتلة ملزمة بمعايري تنف

وعىل سبيل املثال، تتطلب هذه من سلطة االحتالل السعي إىل القبض عىل . حفاظها عىل النظام يف املنطقة املحتلة

أعضاء الجماعات املسلحة ممن يشتبه يف أنهم يقومون بهجمات، ال إىل أن تقتلهم، وكذلك إىل استخدام الحد األدنى 

  . من القوة الرضوري ملواجهة أي تهديد أمني

بيد أنه إذا ما نشأ وضع يحتدم فيه القتال داخل األرايض املحتلة إىل حد موصوف من حيث نطاقه وشدته، فإن 

قواعد القانون الدويل اإلنساني تغدو هي املعايري التي تحكم املسار اإلنساني للحرب، إىل جانب أحكام القانون 

) دولة(وعندما يندلع القتال إبان فرتة احتالل طويل األجل بني سلطة االحتالل . إلنسان ذات الصلةالدويل لحقوق ا

وجماعات مسلحة ال تتبع دولة، فإن هذا الوضع يكتسب عموماً صفة نزاع مسلح ذي طابع غري دويل، وتحكم مثل 

بيد أنه وحتى عندما يندلع ). 3.1.5فصل أنظر فيما ييل ال(هذا القتال القواعد التي تحكم سري العمليات العدائية 

فعىل سبيل املثال، . نزاع ما، تظل مسألة أي املعايري هي التي تنطبق عليه تعتمد عىل الظروف املحيطة بحالة بعينها

يف حالة خروج مظاهرة إبان النزاع، تنطبق معايري تنفيذ القانون وقانون حقوق اإلنسان عىل سلوك القوات التي 

  . الرشطي املتعلق بهذه املظاهرة تقوم بالعمل

ويتصل توصيف نزاع مسلح ما بأنه دويل أو ذي طابع غري دويل عىل نحو خاص بالفارق الذي يفصل بني املدنيني 

  . ، ولكن القواعد التي تحكم سري العمليات العدائية تظل يف األساس هي نفسها)أنظر ما ييل(واملقاتلني 

  قانون االحتالل 2.1.5
مع غزة، قامت إرسائيل " فك االشتباك"، وكجزء مما أطلق عليه 2005ويف . ي قوة االحتالل يف قطاع غزةإرسائيل ه

إال أن الجيش اإلرسائييل، وعىل الرغم من إعادته نرش قواته يف . بإزالة مستوطناتها وبرتحيل مستوطنيها من القطاع

سيطرتها املنفردة عىل املجال الجوي واملياة وتبقي إرسائيل عىل . ، احتفظ بسيطرة فعالة عىل قطاع غزة2005

كما . اإلقليمية لغزة، وال تسمح بأي حركة لألشخاص أو البضائع لدخول غزة أو الخروج منها عرب الجو أو البحر

تواصل إرسائيل ممارسة درجة من السيطرة عىل حدود قطاع غزة مع مرص، وقد أوضح مسؤولون إرسائيليون عىل 

املمكن إعادة فتح هذه الحدود فقط ضمن إطار االتفاق املشرتك مع السلطة الفلسطينية نحو متكرر بأنه من 

وقد قامت عىل نحو منتظم . وتواصل إرسائيل أيضاً السيطرة عىل تزويد غزة بالكهرباء واملاء واالتصاالت 132.ومرص

هة"ته ؛ وبتنفيذ ما أسم"مطلوبني"بشن غارات عىل غزة، وكثرياً ما قامت بالقبض عىل رجال  ، "عمليات قتل موجَّ

  . من خالل رضبات جوية أزهقت أرواح الكثري من املدنيني

ويتعني عليها . إن عىل إرسائيل، بصفتها سلطة احتالل يف غزة، واجبات محددة بمقتىض القانون الدويل اإلنساني

  :يف ذلك التقيد بأحكام القانون الدويل اإلنساني املنطبقة عىل االحتالل عن طريق الحرب، بما

املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربية، واألنظمة امللحقة بها ) الرابعة(األحكام املحددة يف اتفاقية الهاي  

  ؛)أنظمة الهاي( 1907ترشين األول /أكتوبر 18املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربية، املؤرخة يف 
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آب /أغسطس 12يف وقت الحرب واملؤرخة يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية األشخاص املدنيني  

  133؛ )اتفاقية جنيف الرابعة( 1949

القواعد العرفية للقانون الدويل اإلنساني املنطبقة عىل االحتالل عن طريق الحرب، بما فيها قاعدة حماية  

لة يف املادة    . األولمن الربوتوكول اإلضايف 75األشخاص الخاضعني لسلطة أحد األطراف يف النزاع، واملفصَّ

تعترب أراض ما محتلة عندما تُخضع فعلياً لسلطة : "من أنظمة الهاي االحتالل عىل النحو التايل 42وتعرِّف املادة  

ويشمل االحتالل فقط األرايض التي أقيمت فوقها هذه السلطة مع توافر القدرة لديها عىل ممارسة هذه . جيش معاد

اتخاذ جميع التدابري التي يف قدرتها الستعادة "غي عىل السلطة املحتلة ويف مثل هذه الحاالت، ينب." السلطة فيها

وضمان النظام العام والسالمة العامة، قْدر اإلمكان، محرتمة يف ذلك، ما لم يُحل دون ذلك بصورة مطلقة، القوانني 

  ).43أنظمة الهاي، املادة ." (النافذة يف البالد

الحتالل واجبات محددة بالعالقة مع سكان األرايض املحتلة، الذين تكفل وتفرض اتفاقية جنيف الرابعة عىل سلطة ا

وبني جملة أمور، تحظر قواعد االتفاقية عىل سلطة االحتالل . لهم االتفاقية الحماية الخاصة واملعاملة اإلنسانية

سالمة السكان  وسلطة االحتالل مسؤولة عن. القتل املفتعل لألشخاص املحميني أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم

وهذا يعني أنه يتوجب عليها ضمان الحفاظ عىل القانون والنظام وتوفري الرضوريات . الخاضعني لسيطرتها

  . األساسية ملن هم تحت سيطرتها

  تدابري املراقبة أو األمن

األنظمة "بيد أن ". رضورية بسبب الحرب"يتعني لتدابري املراقبة أو األمن التي تتخذها أطراف النزاع أن تكون 
ويف ... ينبغي أن تقوم عموماً عىل فكرة عدم االنتقاص من الحرية الشخصية للمدنيني ... املتعلقة باالحتالل 

األساس، ينبغي لتدابري التقييد التي تتبناها سلطة االحتالل أن ال تلحق الرضر بالحقوق األساسية لألشخاص 
تعليق اللجنة الدولية للصليب ." (تكون لتدابري التقييد مربراتها ويتعني احرتام هذه الحقوق حتى عندما... املعنيني 

  ).من اتفاقية جنيف الرابعة 27األحمر عىل املادة 

  تدمري البيوت واملمتلكات

بصفتها سلطة احتالل، يحظر عىل إرسائيل تدمري ممتلكات الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ما لم يكن 

  . ذلك لرضورة عسكرية

يحظر عىل دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة : "من اتفاقية جنيف الرابعة تنص عىل أنه 53ملادة فا
أو منقولة تتعلق بأفراد أو بجماعات، أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو املنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا 

  ."كانت العمليات الحربية تقتيض حتماً هذا التدمري

وقد تسبب القصف الجوي الذي قامت به إرسائيل، وكذلك ما قامت به من قصف مدفعي واعتداء بري، إىل دمار 

كما تسببت القوات اإلرسائيلية بحجم كبري من الدمار بعد القتال، وال . واسع النطاق للممتلكات املدنية يف قطاع غزة

نت فيما سبق من التدمري غري القانوني للبيوت عىل سيما يف مناطق شمال ورشقي قطاع غزة، التي كانت قد عا

  134. 2005يف " لفك االشتباك"نطاق هائل عىل أيدي القوات اإلرسائيلية، قبل تنفيذها خطتها 
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تدمري واغتصاب املمتلكات عىل نحو ال تربره رضورات حربية "من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن  147وطبقاً للمادة 
  . يشكالن خرقاً فاضحاً لالتفاقية، وبذا فهما جريمة حرب"  مرشوعة وتعسفيةوعىل نطاق كبري بطريقة غري

  املؤن الغذائية واإلمدادات الطبية واإلغاثة

عىل إرسائيل، بصفتها سلطة احتالل، واجب ضمان حصول سكان غزة عىل املؤن الغذائية واألساسية، وعىل العقاقري 

  . والرعاية الطبية عىل نحو كاف

من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقىص ما تسمح به وسائلها، عىل "من اتفاقية جنيف الرابعة،  55ة فطبقاً للماد
تزويد السكان باملؤن الغذائية واإلمدادات الطبية؛ ومن واجبها عىل األخص أن تستورد ما يلزم من األغذية واملهمات 

  ." الطبية وغريها إذا كانت موارد األرايض املحتلة غري كافية

من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقىص ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات : "عىل أنه 56وتنص املادة 
الوطنية واملحلية، عىل صيانة املنشآت والخدمات الطبية واملستشفيات وكذلك الصحة العامة والرشوط الصحية يف 

  ." ل فئاتهم بأداء مهامهمويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بك... األرايض املحتلة 

إذا كان : "وتقتيض ما ييل". الرصاص املسكوب"عىل نحو خاص بالقتال الذي دار أثناء عملية  59وتتصل املادة 
كل سكان األرايض املحتلة أو قسم منهم ننقصهم املؤن الكافية، وجب عىل دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة 

  ."ا التسهيالت بقدر ما تسمح به وسائلهاملصلحة هؤالء السكان وتوفر له

  العقوبة الجماعية

، إىل "الرصاص املسكوب"شهراً قبل بدء عملية  18يرقى الحصار املطول لقطاع غزة، الذي ظل مفروضاً لنحو 

  . مرتبة العقوبة الجماعية لجميع سكانه

ال يجوز معاقبة أي شخص : "عىل أنه 33إذ تنص املادة . وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة تحديداً العقوبة الجماعية
 ً   ."تحظر العقوبات الجماعية وباملثل جميع تدابري التهديد أو اإلرهاب. محمي عن مخالفة لم يقرتفها هو شخصيا

هذه الفقرة تفرض، إذن، حظراً عىل : "وكما جرى التوضيح يف التعليق الرسمي للجنة الدولية للصليب األحمر، فإن
أي نوع من العقوبات التي تفرض عىل أشخاص أو مجموعة كاملة من األشخاص، بما .. .العقوبات الجماعية 

  135." يخرق أكثر املبادئ اإلنسانية أساسية، عىل أفعال لم يرتكبها هؤالء األشخاص

  القواعد التي تحكم سير العمليات العدائية 3.1.5
  املدنيون وأعضاء الجماعات املسلحة

بيد أن القانون الدويل اإلنساني يقدم . ني املدنيني بأنهم األشخاص غري املحاربنييعرِّف القانون الدويل اإلنسا

وليس ثمة قواعد تنُظم الوضع القانوني للمحارب، أو . تعريفاً للمحارب بالعالقة فقط مع املنازعات املسلحة الدولية

  . أسري الحرب، فيما يخص املنازعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل

، تستخدم منظمة العفو "الرصاص املسكوب"لق بسياق النزاع يف غزة وجنوب إرسائيل إبان فرتة عملية وفيما يتع
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وطبقاً . 136الدولية عبارة املدنيني لوصف األشخاص الذين لم يشاركوا بصورة مبارشة يف األعمال العدائية

غري مدني فإن ذلك الشخص يعد  إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم"للربوتوكول اإلضايف األول، 
 ً   ))1(50املادة ". (مدنيا

ويمكن أن يفقد القادة السياسيون املنخرطون يف االسرتاتيجية والتخطيط العسكريني حصانتهم من الهجوم للفرتة 

ية، بيد أن األفراد الذين ال يشاركون عىل نحو مبارش يف األعمال العدائ. التي يشاركون فيها يف العمليات العدائية

وحتى إذا كانوا أعضاء أو أنصاراً ملجموعات سياسية لها أجنحتها العسكرية املشاركة يف القتال، هم من املدنيني 

  . الذين ينبغي عدم استهدافهم بالهجمات

  مبدأ التمييز –الحظر املفروض عىل الهجمات املبارشة عىل املدنيني واألهداف املدنية 

وهذا . أي مبدأ التمييز –املتعلقة بحماية املدنيني " القاعدة األساسية"ضايف األول من الربوتوكول اإل  48تحدد املادة 

تعمل أطراف النزاع عىل التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني وبني : "املبدأ هو أحد ركائز القانون الدويل اإلنساني
اف العسكرية دون غريها، وذلك من أجل األعيان املدنية واألهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد األهد

  ".تأمني احرتام وحماية السكان املدنيني واألعيان املدنية

وطبقاً لقانون روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، فإن توجيه الهجمات قصداً ضد السكان املدنيني بصفتهم 

  137. مبارش هو جريمة حربهذه أو ضد مدنيني أفراد ال يشاركون يف العمليات العدائية عىل نحو 

ما لم يقوموا بدور مبارش "من الربوتوكول اإلضايف األول، يظل املدنيون يتمتعون بالحماية ) 3(51وبموجب املادة 
  ". يف األعمال العدائية وعىل مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا الدور

ملدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافاً األعيان ا"من الربوتوكول اإلضايف األول عىل أن ) 1(52وتنص املادة 
تلك التي تسهم مساهمة فعالة يف العمل العسكري "األهداف العسكرية عىل أنها ) 2(52وتعرف املادة ". عسكرية

سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدمريها التام أو الجزئي أو االستيالء 
وال يجوز تأويل عبارة ميزة عسكرية عىل ". تعطيلها يف الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدةعليها أو 

ومن شأن التذرع بهذه املادة لتربير الهجمات الرامية إىل إلحاق . نحو فضفاض بحيث تغدو القاعدة عديمة الفعالية

كان املدنيني بغرض إضعاف قدرتها عىل الرضر بالصحة االقتصادية لدولة ما أو إىل رضب الروح املعنوية للس

القتال أن يشكل تشويهاً للمعنى القانوني للميزة العسكرية، وأن يقوض املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساني، 

  . ويشكل تهديداً جسيماً للمدنيني

اضحاً ما إذا كان الهدف ويف الحاالت التي ال يكون فيها و . واألهداف التي ال تلبي هذه املعايري هي أهداف مدنية

  138)). 3(52املادة " (يفرتض أنه ال يستخدم لذلك"يستخدم ألغراض عسكرية، 

ويف حقيقة األمر، ال تعرتف أي من الدول، وقلة قليلة فحسب من الجماعات السياسية املسلحة، باستهداف املدنيني 

كما يتم . كار أن الضحايا هم حقيقة من املدنينيوكثرياً ما يجري تربير الهجمات املبارشة عىل املدنيني بإن. عن قصد

تقويض الحصانة التي يكفلها القانون للمدنيني من خالل الطريقة التي يتم فيها تأويل تعريفات األهداف 

  . العسكرية واألهداف املدنية من جانب القوات املهاجمة
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اد مدنيني ال يشاركون مبارشة يف إن توجيه الهجمات عن قصد ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه، أو ضد أفر 

  . األعمال العدائية، يمثل جريمة حرب

  حظر الهجمات العشوائية وغري املتناسبة 

تلك التي تصيب بطبيعتها األهداف "من الربوتوكول اإلضايف األول الهجمات العشوائية، وهي ) 4(51تحظر املادة 
  ". العسكرية واملدنيني أو األهداف املدنية دون تمييز

يمكن أن يتوقع منه أن يسبب "أما الهجوم غري املتناسب، وهو نوع من الهجمات العشوائية، فهو أيضاً ذاك الذي 
خسارة يف أرواح املدنيني أو إصابة بهم أو أرضاراً باألعيان املدنية، أو أن يحدث خليطاً من هذه الخسائر واألرضار، 

  )).ب5(51املادة ". (من ميزة عسكرية ملموسة ومبارشةيفرط يف تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم 

كما إن شن هجوم عشوائي يؤدي إىل خسائر يف األرواح  139.إن شن هجوم غري متناسب عن قصد هو جريمة حرب

 ً وإضافة إىل ذلك، فإن  140.أو إىل أصابات يف صفوف املدنيني، أو إىل أرضار يف األهداف املدنية، جريمة حرب أيضا

رط واغتصاب املمتلكات اللذين ال تربرهما الرضورة العسكرية واللذين يتمان بطريقة غري مرشوعة التدمري املف

  141. وتعسفية هما جريمة حرب

  االحتياطات أثناء الهجوم

، وتنص املادة "من أجل تفادي السكان املدنيني واألشخاص واألعيان املدنية"بذل رعاية متواصلة  57تقتيض املادة 

  : عىل ما ييل) 2(57

  :تتخذ االحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم  - 2"
  :يجب عىل من يخطط لهجوم أو يتخذ قراراً بشأنه ) أ 

أن يبذل ما يف طاقته عملياً للتحقق من أن األهداف املقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيني أو أعياناً مدنية  :أوال 
، ومن أنه غري 52رية يف منطوق الفقرة الثانية من املادة وأنها غري مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسك

  ".الربوتوكول"محظور مهاجمتها بمقتىض أحكام هذا امللحق 
أن يتخذ جميع االحتياطات املستطاعة عند تخري وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر يف  :ثانياً 

األعيان املدنية، وذلك بصفة عرضية، وعىل أي األحوال حرص ذلك أرواح املدنيني، أو إلحاق اإلصابة بهم أو األرضار ب
  .يف أضيق نطاق

أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر يف أرواح املدنيني أو  :ثالثاً 
ر واألرضار، مما يفرط يف إلحاق اإلصابة بهم، أو أإلرضار باألعيان املدنية، أو أن يحدث خليطاً من هذه الخسائ

  .تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومبارشة
يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبني أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد ) ب

، أو اإلرضار باألعيان املدنية، أو أن يحدث يتوقع منه أن يحدث خسائر يف أرواح املدنيني أو إلحاق اإلصابة بهم
خليطاً من هذه الخسائر واألرضار، وذلك بصفة عرضية، تفرط يف تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من 

  ميزة عسكرية ملموسة ومبارشة،
الظروف دون  يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية يف حالة الهجمات التي قد تمس السكان املدنيني، ما لم تحل) ج 
  ."ذلك
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  "الدروع البرشية"االحتياطات أثناء الدفاع و

عىل األطراف املتقاتلة واجبات بأن تتخذ التدابري االحرتازية لحماية املدنيني واألهداف املدنية الخاضعة لسيطرتها يف 

مية خاصة عندما وكما هو الحال بالنسبة للهجمات، تكتيس هذه القواعد أه. مواجهة آثار الهجمات من قبل الخصم

  . يحدث القتال يف مناطق تقطنها أعداد كبرية من املدنيني

ويقتيض الربوتوكول اإلضايف األول من كل طرف أن يتجنب، إىل أقىص حد ممكن، موضعة األهداف العسكرية ضمن 

ية للصليب األحمر كما يوضح التعليق الرسمي للجنة الدول)). ب(58املادة (املناطق املكتظة بالسكان أو قريباً منها 

حقيقة أنه من غري املطلوب من أي طرف "إنما يستخدم لتوضيح " حد ممكن"بشأن هذا الحكم أن استخدام عبارة 
ويف هذه الحالة، من الواضح أنه من غري املنتظر أن تتجاوز االحتياطات النقطة التي تصبح . أن يفعل املستحيل

زيادة عىل ذلك، فمن غري املمكن أن يُتوقع من : "حظ التعليق أنهويال ". عندها حياة السكان صعبة وحتى مستحيلة
  ".طرف ما يف النزاع القيام برتتيب قواته املسلحة ومنشآنها عىل نحو يجعلها عرضة لخدمة مصلحة الخصم

ة للحيلول" الدروع البرشية"ويحظر القانون الدويل اإلنساني رصاحة أيضاً اللجوء إىل تكتيكات من قبيل استخدام 

ال يجوز استغالل أي شخص "من اتفاقية جنيف الرابعة،  28فطبقاً للمادة . دون هجوم عىل أهداف عسكرية
وقد صادقت إرسائيل عىل ". محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو املناطق بمنأى عن العمليات الحربية

والجماعات " حماس"ي ملزمة إلرسائيل واالتفاقية، التي يعرتف أيضاً بأنها تعكس القانون الدويل العريف، وبذا فه

ويف تعليق مصاحب، حددت اللجنة الدولية للصليب األحمر نطاق هذا الحكم عىل . الفلسطينية املسلحة األخرى

جرى التعبري عن الحظر بصيغة مطلقة وينطبق عىل أرايض األطراف املتحاربة نفسها، وكذلك عىل : "النحو التايل
وجرى توضيح الحظر املفروض عىل استخدام ." واقع الصغرية كما عىل املناطق الواسعةاألرايض املحتلة، وعىل امل

ال يجوز : "من الربوتوكول اإلضايف األول، حيث ينص عىل أنه) 7(51بصورة إضافية يف املادة " الدروع البرشية"
مناطق معينة ضد العمليات التوسل بوجود السكان املدنيني أو األشخاص املدنيني أو تحركاتهم يف حماية نقاط أو 

العسكرية والسيما يف محاولة درء الهجوم عن األهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات 

  142. ويعترب استخدام املدنيني لحماية هدف عسكري جريمة حرب." العسكرية

خدام املدنيني، فإن هذا االنتهاك بيد أن الربوتوكول يوضح أيضاً أنه حتى وإن قام أحد األطراف بحماية نفسه باست

  ".أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان املدنيني واألشخاص املدنيني... ال يعفي "... 

من صفتهم املدنية وجود أفراد بينهم ال  السكان املدنينيال يجرد "عىل أنه ) 3(50وفضالً عن ذلك، تنص املادة 
  ".يرسي عليهم تعريف املدنيني

من املحتم يف ظروف الحرب أن يختلط األفراد الذين "وكما يشري تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر، فإنه 
ينتمون إىل فئة املحاربني بالسكان املدنيني، كما هو األمر عندما يكون الجنود، عىل سبيل املثال، يف إجازة لزيارة 

ات نظامية كبرية العدد بشكل ملموس، ال يغري بأي وجه من بيد أن هذا، وما لم يكن ذلك عىل شكل وحد. عائالتهم
  ." الوجوه الطبيعة املدنية للسكان

  حظر األعمال االنتقامية

فحقيقة أن أحد األطراف يمكن أن يكون قد انتهك قوانني . ال ينبني القانون الدويل اإلنساني عىل املعاملة باملثل

الطرف الخصم بأفعال غري مرشوعة، سواء من أجل إجبار الطرف  النزاع املسلح ال يمكن أن تشكل أساساً لقيام
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  . املنتهك عىل االمتثال للقوانني أو كوسيلة للرد أو االنتقام

فالهجمات ضد السكان أو األفراد املدنيني، أو ضد أهداف مدنية، بقصد االنتقام يخضع للحظر الرصيح من جانب 

  ). من الربوتوكول اإلضايف األول) 1(52و) 6(51املادتني (القانون الدويل اإلنساني 

  بقاء السكان املدنيني والهجمات عىل املوظفني الطبيني وعبور االحتياجات اإلنسانية

يشمل الحظر مهاجمة األهداف التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني أو تدمريها أو نقلها أو تعطيلها 

ني عىل أطراف النزاع السماح باملرور الرسيع دون عرقلة ملواد ويتع)). 2(54الربوتوكول اإلضايف األول، املادة (

وعليها احرتام وحماية املوظفني الطبيني ). 18الربوتوكول اإلضايف الثاني، املادة (اإلغاثة اإلنسانية املحايدة وتيسريه 

ات املحددة لسلطة الواجب 2.1.5ويتناول الفصل ). 21و 15الربوتوكول اإلضايف األول، املادتان (ووسائل تنقلهم 

  . االحتالل يف هذا الصدد بالتفصيل

إن توجيه الهجمات عن قصد ضد املوظفني أو املرافق أو املواد أو الوحدات أو املركبات ذات الصلة ببعثة 

وتوجيه الهجمات عن قصد ضد العاملني الطبيني، . للمساعدات اإلنسانية جريمة حرب طبقاً مليثاق األمم املتحدة

واستخدام . ات ووسائل التنقل الطبية التي تستخدم الشارة املميزة التفاقيات جنيف جريمة حربوضد الوحد

تجويع املدنيني عن قصد حتى املوت كأسلوب من أساليب الحرب عن طريق حرمانهم من املواد واملرافق التي ال 

  143. تفاقيات جنيف، جريمة حربغنى عنها لبقائهم، بما يف ذلك عرقلة مواد اإلغاثة قصداً بحسب ما تنص عليه ا

  األسلحة

يحظر القانون الدويل اإلنساني استخدام األسلحة ذات الطبيعة غري املميزة واألسلحة التي من طبيعتها أن تتسبب 

ويذكر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل الربوتوكوالت . بآثار مفرطة الرضر أو معاناة غري رضورية

  . عىل أنها مثال لألسلحة العشوائية" ى التي ال يمكن تصويبها عىل نحو دقيق نحو الهدفالصواريخ بعيدة املد "

بروتوكول بشأن (ويحظر الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال األسلحة التقليدية املحرقة 

وهذه قاعدة من قواعد القانون . استخدام األسلحة املحرقة ضد املدنيني) حظر أو تقييد استعمال األسلحة املحرقة

ومن املؤكد أنه يفرتض . الدويل العريف، ولذا فهي ملزمة إلرسائيل رغم عدم كونها دولة طرفاً يف الربوتوكول الثالث

عدم استعمال أي سالح ضد املدنيني، غري أن هذا الحظر يشكل اعرتافاً باألخطار والعواقب الخاصة الستخدام 

وطبقاً لدراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر الدويل للقانون الدويل . يط مأهول باملدنينيالخصائص املحرقة يف مح

االستعمال املضاد لألفراد لألسلحة املحرقة محظور، ما لم يكن من غري املمكن "، فإن )85القاعدة (اإلنساني 
  ". استخدام سالح أقل أذى لجعل شخص ما عاجزاً عن القتال

  لحقوق اإلنسان القانون الدولي 2.5
كما أكدت محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، فإن قانون حقوق اإلنسان يظل 

أفعال إرسائيل يف األرايض  وتخضع 144.ينطبق يف أوقات النزاع املسلح ضمن إطار مكمل للقانون الدويل اإلنساني

ات الدولية لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها، وكذلك للقواعد الفلسطينية املحتلة لواجباتها بمقتىض املعاهد

العهد الدويل الخاص : واملعاهدات التي صدقت عليها إرسائيل تشمل. العرفية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان

دولية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ واالتفاقية ال
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للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛ واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية حقوق 

  . الطفل

وكما أوضحت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، فإن واجبات الدول تجاه حقوق اإلنسان بمقتىض العهد 

وال ينص العهد الدويل الخاص بالحقوق  145.تنطبق عرب الحدود الدوليةالدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

وهذا يعني أن واجبات . االقتصادية واالجتماعية والثقافية عىل أي تقييدات رصيحة فيما يتصل بواليته اإلقليمية

  . إرسائيل بمقتىض القانون الدويل لحقوق اإلنسان تنطبق عىل األرايض املحتلة الخاضعة لسيطرتها

 يجيز العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعطيل أي من مواده يف أوقات الطوارئ، وال

إال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، ورشيطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز "وال يسمح بالتقييدات 
يتعني تبني " ألية تقييدات أن تكون متناسبة ووكما أوضحت اللجنة، يتعني". الرفاه العام يف مجتمع ديمقراطي

  146". أقل البدائل تقييداً حيث تتوافر عدة أنواع من التقييدات

وكما ينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف أوقات النزاع املسلح إىل جانب القانون الدويل اإلنساني، فإن السلوك 

  . نفسه يمكن أن يشكل خرقاً لكال القانونني

يتصل بالنزاع يف غزة، فإن الواجبات حيال حقوق اإلنسان التي تم خرقها تتضمن واجبات اجرتام وحماية  وفيما

والحق يف الغذاء واملأوى الكافيني  147؛ )العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية(الحق يف الحياة : وتعزيز

؛ والتمتع بأعىل مستوى من الصحة )11افية، املادة العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق(

، الذي يشمل أيضاً الحق يف )12العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية، املادة (الجسمية والعقلية يمكن بلوغه 

وبالتايل فإن األفعال التي  148).13العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية، املادة (املاء؛ والحق يف التعليم 

فت، أو كان من املحتمل أن تؤدي، إىل تدمري البنية التحتية الرضورية للتمتع بهذه الحقوق، أو إلحاق الرضر هد

  . بها، بما يف ذلك املستشفيات واملدارس، هي انتهاكات يمكن أن تساءل عنها الدولة الطرف

  الحق في السكن وعمليات اإلجالء القسري 1.2.5
وباالسم التدمري واسع  –كن أن تشكل بعض األفعال التي مورست أثناء الحرب فيما يتعلق بالحق يف املأوى، يم

من العهد الدويل الخاص بالحقوق  11عمليات إجالء قرسي غري مرشوعة، وبذا خرقاً للمادة  –النطاق ملئات املنازل 

  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

النقل الدائم "عىل أنها " اإلجالءات القرسية"جتماعية والثقافية وتعرِّف لجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واال 
أو أراضيهم التي يشغلونها دون /أو املجتمعات ضد إرادتهم من منازلهم و/أو العائالت و/أو املؤقت لألفراد و

تورد و 149." إفساح املجال أمامهم للجوء إىل أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غريها من أشكال الحماية

املنازعات املسلحة الدولية واالقتتال الداخيل والعنف الطائفي أو "اللجنة ضمن عمليات اإلجالء هذه تلك الناجمة عن 

  150". اإلثني

  القانون الجنائي الدولي 3.5
يمكن اعتبار األفراد، مدنيني كانوا أو عسكريني، مسؤولني مسؤولية جنائية عن انتهاكات بعينها للقانون الدويل 

  . قوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسانيلح
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وعىل جميع الدول واجب التحقيق، وحيث يتم جمع أدلة مقبولة كافية، املقاضاة بشأن جريمة اإلبادة الجماعية 

والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، وكذلك بشأن جرائم أخرى بمقتىض القانون الدويل من قبيل التعذيب 

  . طاق القانون واالختفاء القرسيوعمليات اإلعدام خارج ن

  جرائم الحرب 1.3.5
الخروقات الجسيمة التفاقيات جنيف وللربوتوكول اإلضايف األول امللحق بها، وكذلك معظم االنتهاكات الخطرية 

. وتعريفات هذه الجرائم متضمنة يف قانون روما األسايس. األخرى للقانون الدويل اإلنساني، هي جرائم حرب

من قانون روما األسايس بصورة أساسية القانون الدويل العريف  8ة جرائم الحرب التي توردها املادة وتعكس قائم

  . يف وقت اعتماده، مع أنها ليس كاملة وتخلو من عدد من جرائم الحرب املهمة

زاع عىل قمع تعمل األطراف السامية املتعاقدة وأطراف الن"من الربوتوكول اإلضايف األول أن ) 1(86وتقتيض املادة 
ولهذا ] 1949جنيف لعام [االنتهاكات الجسيمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع كافة االنتهاكات األخرى لالتفاقيات 

  ".، التي تنجم عن التقصري يف أداء عمٍل واجب األداء"الربوتوكول"امللحق 

  الجرائم ضد اإلنسانية 2.3.5
هت ضد سكان مدنيني كجزء من هجوم واسع النطاق طبقاً لقانون روما األسايس، ترقى أفعال بعين ها، إذا ما وجِّ

وتشمل مثل هذه األفعال، بني . ومنهجي، وكجزء من السياسة التنظيمية لدولة ما، إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية

حرمان جملة أمور، القتل العمد، واإلبادة، واالسرتقاق، وإبعاد السكان أو النقل القرسي للسكان، والسجن أو ال

والتعذيب، واالغتصاب  يخالف القواعد األساسية للقانون الدويل، الشديد عىل أي نحو آخر من الحرية البدنية بما

  . وغريه من الجرائم الجنسية املماثلة، واالختفاء القرسي لألشخاص

منظمة العفو الدولية وقد عثرت . ويمكن أن ترتكب الجرائم ضد اإلنسانية إما يف وقت السلم أو إبان النزاع املسلح

وقد . وإرسائيل، عىل السواء، كانتا مسؤولتني عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية" حماس"فيما مىض عىل أدلة عىل أن 

وجماعات " حماس"أعلنت املنظمة أن حملة التفجريات االنتخارية وهجمات أخرى ضد املدنيني قامت بها 

وخلصت منظمة العفو الدولية كذلك إىل أن . د اإلنسانيةفلسطينية مسلحة أخرى ترقى إىل مرتبة جرائم ض

ممارسات بعينها للقوات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، من قبيل عمليات اإلبعاد والعقوبة الجماعية 

  . وقتل املدنيني غري املرشوع ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية

  ين العسكريينمسؤولية القادة السياسيين واآلمر  3.3.5
من ) 2(86وتعكس املادة . يمكن إخضاع القادة العسكريني واملسؤولني املدنيني للمساءلة عن أفعال مرؤوسيهم

الربوتوكول اإلضايف األول، التي تفرض معياراً واحداً عىل القادة العسكريني واملسؤولني املدنيني، القانون الدويل 

  : حيث تنص عىل ما ييل. العريف

رؤساءه من املسئولية الجنائية أو " الربوتوكول"قيام أي مرؤوس بانتهاك االتفاقيات أو هذا امللحق  ال يعفي"
التأديبية، حسب األحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم يف تلك الظروف، أن يخلصوا إىل أنه كان 

كل ما يف وسعهم من إجراءات مستطاعة ملنع أو قمع يرتكب، أو أنه يف سبيله الرتكاب مثل هذا االنتهاك، ولم يتخذوا 
  ."هذا االنتهاك

وبناء عليه، فإن من املهم، يف تحليل االنتهاكات التي ارتكبت إبان هذا النزاع، تفحص تسلسل القيادة، سواء فيما 

  . "حماس"يتعلق بأعضاء القوات املسلحة الحكومية ورؤسائهم املدنيني، أو فيما يتعلق بجميع مستويات 
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  األوامر الصادرة عن الرؤساء لمرؤوسيهم 4.3.5
من غري املمكن التذرع بتنفيذ األوامر الصادرة عمن هم أعىل رتبة أو منصباً كدفوع لتربير االنتهاكات للقانون 

وقد جرى االعرتاف بهذا املبدأ منذ محاكمات . الدويل اإلنساني، ولكن يمكن أن تأخذ يف الحسبان يف تخفيف العقوبة

  . ريمربغ بعد الحرب العاملية الثانية، وهو اآلن جزء من القانون الدويل العريفنو 

  المساءلة 4.5
ويتضمن  151عىل الدول واجب احرتام وحماية وإنفاذ حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف االنتصاف الفعال

  : هذا الواجب ثالثة عنارص

  ة املشتبه فيهم إذا ما تم جمع أدلة مقبولة كافية لذلك؛التحقيق يف انتهاكات املايض ومقاضاة الجنا: العدالة 

  تبيان الحقائق بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت فيما مىض؛: الحقيقة 

رد االعتبار، : تقديم التعويض الكامل والفعال إىل الضحايا وعائالتهم، يف أشكاله الخمسة: التعويض 

  .ضاء، وضمان عدم التكراروالتعويض املايل، وإعادة التأهيل، و اإلر 

ويوضح املبدأ السابع من املبادئ األساسية والتوجيهية بشأن حق ضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل 

  : لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساني يف االنتصاف والتعويض أن

الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون  أوجه اإلنصاف عما يرتكب من انتهاكات جسيمة للقانون"
الفرصة املتساوية والفعالة يف ) أ: (الدويل اإلنساني تشمل حق الضحية فيما ييل، وفق ما يقتضيه القانون الدويل

فرصة االطالع عىل املعلومات ذات ) ج(التعويض الكايف والفعال والرسيع عما لحق من أذى؛ ) ب(التماس العدالة؛ 

  152." الصلة باالنتهاكات وبآليات اإلنصاف

وفيما يتصل بانتهاكات املايض لحقوق اإلنسان، يتعني عىل الدول ضمان إعالن الحقيقة وتطبيق العدالة وتقديم 

  . التعويض إىل جميع الضحايا

  العدالة 1.4.5
ون الدويل أمام العدالة ثمة أساليب عدة يمكن اللجوء إليها لجلب األشخاص املسؤولني عن جرائم بمقتىض القان

  .ضمن إجراءات تفي بمقتضيات املعايري الدولية للعدالة وال تفيض إىل عقوبة اإلعدام

فعىل كل دولة طرف يف نزاع واجب التحقيق يف جميع الجرائم بمقتىض القانون الدويل،  : من قبل إرسائيل  )أ(

بيد أنه وإن . يف ارتكابه تلك الجرائموحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، مقاضاة الشخص الذي يشتبه 

كان من املمكن نظرياً أن يتقدم الفلسطينيون املقيمون يف غزة بشكاوى يف املحاكم اإلرسائيلية ضد 

القوات اإلرسائيلية الرتكابها أعمال قتل غري مرشوعة وانتهاكات أخرى، إال أن الفرص ضئيلة، إن وجدت، 

  . وأن يقدم الجناة إىل ساحة العدالة يف أن يُفتح تحقيق بشأن هذه الشكاوى

يخضع قطاع غزة للوالية القضائية للسلطة الفلسطينية، طبقاً التفاقات : من قبل الجانب الفلسطيني  ) ب(

، وإثر اشتباكات مع قوات "حماس"بيد أن ). التي أُنشئت السلطة الفلسطينية بناء عليها(أوسلو 

، أقامت إدارة أمر واقع يف قطاع غزة، وتسيطر منذ ذلك 2007حزيران /السلطة الفلسطينية يف يونيو
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  . الوقت عىل شؤونه الداخلية، بما يف ذلك تسيري العدالة

ينبغي عىل الدول األخرى ممارسة واجباتها يف إجراء تحقيقات جنائية رسيعة : من قبل دول أخرى  )ج(

بمقتىض القانون الدويل إبان ووافية ومستقلة وغري متحيزة بشأن أي شخص يشتبه يف ارتكابه جرائم 

تسليمها /وإذا ما توافرت أدلة مقبولة كافية، ينبغي عىل الدول مقاضاة املشتبه فيه أو تسليمه. النزاع

إىل دولة أخرى راغبة يف ذلك وقادرة عليه، ضمن إجراءات نزيهة ال تفيض إىل فرض عقوبة اإلعدام، أو 

وفضالً عن كونها ملزمة بممارسة . الوالية القضائية تسليمها إىل محكمة جنائية دولية تملك/تسليمه

واليتها العاملية عن الخروقات الجسيمة التفاقيات جنيف وللربوتوكول اإلضايف األول، وكذلك عما ارتكب 

من تعذيب، يسمح للدول أيضاً بممارسة واليتها العاملية عىل ما ارتكب من جرائم بمقتىض القانون 

أدلة مقبولة كافية، ينبغي عىل الدول أيضاً مقاضاة املشتبه فيهم أو تسليمهم إىل وإذا ما توافرت . الدويل

  . دولة أخرى راغبة يف محاكمتهم وقادرة عىل ذلك، أو تسليمهم إىل محكمة جنائية دولية ذات أهلية

ن إرسائيل بيد أنه بإمكا. إرسائيل لم تصدق عىل قانون روما األسايس: من قبل املحكمة الجنائية الدولية  )د(

االعرتاف بالوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية عىل أراضيها بواسطة إعالن تنرشه عىل املأل 

من قانون روما األسايس، أو عن طريق إحالة مجلس األمن الدويل الوضع يف ) 3(12بمقتىض املادة 

. من قانون روما األسايس) ب(13ادة إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة تحديداً إىل املحكمة، وفقاً للم

ويقوم مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية حالياً بتفحص ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تتمتع 

  . بوضع الدولة لقبول الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية

  : أما آليات التحقيق األخرى املتاحة التي يمكن اللجوء إليها فتشمل

ومن شأن مثل هذا التحقيق أن يتمتع بأعظم الصفات الرسمية، ويمكن . يبارشه مجلس األمن الدويلتحقيقاً  

، إذا ما رأى ذلك )كما هو الحال بالنسبة لدارفور(أن يسهل أيضاً إحالة الوضع إىل املحكمة الجنائية الدولية 

 ً   .مناسبا

، دعم 1405ففي قراره رقم . األمن الدويلتحقيقاً يبارشه األمني العام لألمم املتحدة بمساندة من مجلس  

مجلس األمن إنشاء األمني العام لألمم املتحدة فريقاً لتقيص الحقائق للتحقيق يف أعمال قتل املدنيني وتدمري البيوت 

  .2002نيسان /وغريها من املمتلكات يف مخيم جنني لالجئني يف أبريل

، وهي هيئة دائمة من الخرباء املستقلني تنص "لحقائقاللجنة اإلنسانية الدولية لتقيص ا"تحقيقاً تجريه  

من الربوتوكول اإلضايف األول ومكلفة بالتحقيق يف مزاعم االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل  90عليها املادة 

نه لم إال أ. بيد أنه ينبغي قبول طريف النزاع بأهلية اللجنة والطلب منها التحقيق يف االنتهاكات املزعومة. اإلنساني

  . يحدث أبداً أن قامت هذه اللجنة بأية تحقيقات فعلية

  الدول وسبل اإلنصاف 2.4.5
يتعني عىل الدول احرتام حق الضحايا وعائالتهم يف طلب االنتصاف ويف الحصول عىل التعويضات الكاملة، وحماية 

واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان وحق الضحايا األفراد يف االنتصاف مكرس تماماً يف القانون . هذا الحق وتعزيزه

  153. بصفته عنرصاً مهماً من عنارص الحق يف االنتصاف الذي تتضمنه املعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان
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ينبغي : "إىل أنه 150وتخلص دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساني العريف يف قاعدتها رقم 
سؤولة عن انتهاكات للقانون الدويل اإلنساني أن تقدم تعويضات كاملة عن الخسارة أو اإلصابة التي عىل الدولة امل

  154." تسببت بها

املبادئ األساسية والتوجيهية بشأن حق ضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل "وإضافة إىل ذلك، تكرس 

، التي اعتمدتها الجمعية "نساني يف االنتصاف والتعويضلحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإل 

، واجب الدول يف )2005كانون األول /ديسمرب 16الصادر يف  60/147القرار ( 2005العامة لألمم املتحدة يف 

ويحدد هذا الصك الدويل األشكال املناسبة . تقديم أشكال اإلنصاف الفعالة، بما يف ذلك التعويضات، للضحايا

، بما فيها رد االعتبار والتعويض املايل وإعادة التأهيل واإلرضاء وضمانات عدم 23 – 19يف املبادئ لإلنصاف، 

  . التكرار

  الجماعات المسلحة وأشكال االنتصاف 3.4.5
. تالحظ اللجنة الدولية للصليب األحمر أنه مطلوب من الجماعات املسلحة نفسها احرتام القانون الدويل اإلنساني

زال مسألة ما إذا كان من واجب الجماعات املسلحة تقديم اإلنصاف الكامل بالعالقة مع انتهاكاتها وبينما ال ت

فإن املمارسة العملية تشري إىل أنه يطلب من مثل هذه الجماعات  155للقانون الدويل اإلنساني غري محسومة بعد، 

  156. تقديم قسط من التعويض املناسب عن مثل هذه االنتهاكات
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التحقيقات التي  محدودية. 6
  أجريت حتى اآلن

  تحقيقات الجيش اإلسرائيلي 1.6
ً نيسان، وزع الجيش اإلرسائييل /أبريل 22يف  ينبغي استعمال جميع املعطيات "قول إنه يعىل الصحفيني  تقريراا

فإن وطبقاً لبيان نرش عىل املوقع اإللكرتوني للجيش اإلرسائييل، ". تعزى إىل املراسل فقطكمعلومات مرجعية 

اإلعالمي يتضمن استخالصات خمسة فرق تحقيق رأسها ضباط برتبة عقيد كلفوا بمهمة التحقيق يف  تقريرال

) 1: (، فيما يتعلق بالتايل"الرصاص املسكوب"أثناء عملية " جيش الدفاع اإلرسائييل"حوادث تتعلق بسلوك جنود 

الحوادث التي انطوت عىل ) 2(حدة وإلحاق الرضر بها؛ االدعاءات املتعلقة بحوادث إطالق النار عىل مرافق األمم املت

االدعاءات املتعلقة بحوادث أصيب خاللها العديد من ) 3(إطالق نار عىل مرافق ومبان ومركبات وطواقم طبية؛ 

األرضار التي لحقت ) 5(استخدام أسلحة تحتوي عىل الفسفور؛ ) 4(املدنيني غري املشاركني يف القتال باألذى؛ 

  157. التحتية وتدمري املباني من قبل القوات الربيةبالبنية 

سوى قلة قليلة من الحوادث "وأنه لم تكن هناك " قد أدت عملها وفقاً للقانون الدويل"ويدعي الجيش بأن قواته 

ولم يكن باإلمكان لسوء الحظ تجنب مثل هذا . التي وقعت فيها أخطاء استخبارية أو عملياتية أثناء القتال

جيش الدفاع "عىل " حماس"ي تقع يف جميع الحاالت القتالية، وال سيما من ذلك النوع الذي فرضته الحوادث، وه

  ". باختيارها القتال من داخل صفوف السكان املدنيني" اإلرسائييل

ىل وال تشري املعلومات التي أعلنت عىل املأل إال إىل عدد من الحاالت التي ال تزيد عىل أصابع اليد الواحدة وتفتقر إ

وتكرر يف معظمها االدعاءات التي أطلقها الجيش والسلطات مرات عديدة منذ األيام األوىل . التفاصيل الحاسمة

وال تحاول حتى توضيح حقيقة أن أغلبية . ، ولكنها ال تقدم أية أدلة إلسناد مزاعمها"الرصاص املسكوب"لعملية 

  . ل الذي لحق باملباني املدنية يف غزةالوفيات وقعت يف صفوف املدنيني أو أسباب التدمري الشام

ويف غياب األدلة الالزمة إلثبات مزاعمه، يبدو أن ادعاءات الجيش ليست أكثر من مجرد محاولة للتنصل من 

  158. ومثل هذه املقاربة تفتقر إىل املصداقية. مسؤولياته منها عملية حقيقية للتوصل إىل الحقيقة

  التحقيقات الدولية  2.6
للتحقيق يف الهجمات  هيئة تقص تابعة لألمم املتحدة، أنشأ األمني العام لألمم املتحدة 2009باط ش/يف فرباير

ورفعت تقريرها إىل األمني العام، الذي ". الرصاص املسكوب"عىل مرافق وموظفي األمم املتحدة يف غزة إبان عملية 

لتقيص التابعة لألمم املتحدة إىل أن سبعة من وخلصت هيئة ا. 2009أيار /مايو 4نرش عىل املأل ملخصاً للتقرير يف 

تسعة هجمات حققت بشأنها وتسببت بوفيات وإصابات وأرضار قد ارتكبت من قبل الجيش اإلرسائييل، وأن واحدة 

  . عىل األقل ارتكبت من قبل جماعات فلسطينية مسلحة

يز يف جميع مزاعم االنتهاكات وأشارت إحدى التوصيات املهمة للهيئة إىل رضورة فتح تحقيق شامل وغري متح

للقانون الدويل اإلنساني يف غزة وجنوب إرسائيل من قبل الجيش اإلرسائييل والجماعات الفلسطينية املسلحة خالل 
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بيد أن األمني ). 2009كانون الثاني /يناير 18إىل  2008كانون األول /ديسمرب 27(األيام االثنني والعرشين للنزاع 

إىل رئيس مجلس األمن الدويل التي أرفقها بملخص  2009أيار /مايو 4أعلن يف رسالته بتاريخ  العام لألمم املتحدة

  . تقرير هيئة التقيص أنه ال يعتزم إجراء أي تحقيق إضايف

كانون /يناير 12وأنشأ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جلسته الخاصة التاسعة التي عقدها  بتاريخ 

ثة دولية مستقلة لتقيص الحقائق للتحقيق يف االنتهاكات اإلرسائيلية يف غزة فقط، دون التحقيق يف بع 2009الثاني 

بيد أن رئيس بعثة تقيص الحقائق الجديد الذي عني يف . االنتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية املسلحة

سان أشارا إىل أن بعثة تقيص الحقائق نيسان، القايض ريتشارد جيه غولدستون، ورئيس مجلس حقوق اإلن/أبريل

. سوف تحقق يف انتهاكات القانون الدويل التي ارتكبتها جميع األطراف، بما يف ذلك الجماعات الفلسطينية املسلحة

وأعلن مسؤولون إرسائيليون أن إرسائيل لن تتعاون مع بعثة تقيص الحقائق، وبذا فلم تسمح لها بدخول إرسائيل 

  . حزيران سافرت البعثة إىل غزة عرب مرص/ويف يونيو. أو غزة

إن املجتمع الدويل، وعىل نحو ملحوظ الدول األعضاء يف مجلس األمن الدويل، قد تقاعست حتى اليوم عن اتخاذ 

خطوات ملموسة لضمان تعاون السلطات اإلرسائيلية مع بعثة غولدستون لتقيص الحقائق، أو مبارشة أي تحقيق 

  . مستقل آخر

مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية بتفحص ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تتمتع بالوضع الذي  بينما يقوم

يتطلبه قانون روما األسايس لالعرتاف بالوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية عىل األفعال التي ارتكبت عىل 

  . 2002تموز /يوليو 1أرايض فلسطني منذ 
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  توصيات
ة عىل ارتكاب جميع أطراف النزاع انتهاكات خطرية وواسعة النطاق للقانون الدويل أثناء عملية بالنظر إىل األدل

، وغياب أي تدابري ذات مغزى من أجل املساءلة لدى السلطات اإلرسائيلية أو الفلسطينية، عىل "الرصاص املسكوب"

ىل اتخاذ تدابري مناسبة لتقديم الجناة السواء، ال تزال هناك حاجة إىل إجراء تحقيق واف ومستقل وغري متحيز، وإ

  . إىل ساحة العدالة وتقديم التعويضات إىل الضحايا

  :إىل اتخاذ التدابري التالية املجتمع الدويلوتدعو منظمة العفو الدولية 

، التي أنشأها مجلس األمم املتحدة للبعثة الدولية املستقلة لتقيص الحقائقعليه تقديم الدعم الكامل  

نسان برئاسة القايض ريتشارد غولدستون، وأخذت عىل عاتقها صالحية التحقيق يف انتهاكات القانون لحقوق اإل 

وينبغي أن يتضمن تقرير . الدويل من جانب جميع األطراف، ومن املقرر أن ترفع تقريرها يف األشهر املقبلة

وضمان العدالة والحقيقة  معطيات البعثة توصيات تهدف إىل وضع حد لالنتهاكات ومنع وقوع املزيد منها

والتعويض الكامل للضحايا، بما يف ذلك رد االعتبار وإعادة التأهيل والتعويض املايل واإلرضاء وضمانات عدم 

  .التكرار

وبغرض إفساح املجال أمام البعثة للقيام بمهامها عىل نحو فعال، يجب تزويدها باملوارد الكافية إلنجاز 

ه الرسعة؛ وتيسري حصولها عىل جميع الوثائق ذات الصلة، وغريها من األدلة، جميع مهامها بفعالية وعىل وج

وتمكينها من االلتقاء باألشخاص؛ وأن تكون يف وضع يتيح لها حماية جميع األشخاص الذين يقدمون 

  .املعلومات إليها من األعمال االنتقامية

إىل إرسائيل  السالح حظر فوري وشامل من جانب مجلس األمن الدويل عىل توريدعليه فرض  

وغريها من الجماعات الفلسطينية املسلحة إىل حني وضع آليات فعالة لضمان أن ال تستخدم األسلحة " حماس"و

والذخائر وغريها من املعدات العسكرية يف ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل 

  . اإلنساني

لوقف جميع عمليات نقل املعدات واملساعدات والذخائر مستوى الدول منفردة عليه الترصف فوراً عىل  

ل وجهتها إىل إرسائيل والعسكرية وغريها من الجماعات الفلسطينية " حماس"، وكذلك تلك التي يمكن أن تحوَّ

قانون املسلحة إىل حني تاليش أي مخاطرة جوهرية بأن تستخدم مثل هذه املعدات الرتكاب انتهاكات خطرية لل

وينبغي لوقف التزويد هذا أن يشمل جميع الصادرات غري . الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني

والتقانات العسكرية، وأي أعمال سمرسة أو أنشطة مالية أو ) قطع الغيار(املبارشة عرب دول أخرى، ونقل املكونات 

 .لوجستية من شأنها تيرس عمليات النقل هذه

، بممارسة الوالية تحقيقات جنائية يف املحاكم الوطنيةاً، عىل مستوى الدول منفردة، مبارشة وعليه أيض 

العاملية، حيثما توافرت أدلة كافية بأن جرائم حرب أو غريها من الجرائم التي يطالها القانون الدويل قد ارتكبت، 

ضمن إجراءات تحرتم بالكامل املعايري والسعي إىل القبض عىل الجناة املزعومني وتقديمهم إىل ساحة العدالة 

  . الدولية للمحاكمة العادلة
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  : إىل السلطات اإلرسائيليةوتدعو منظمة العفو الدولية 

ضمان إجراء تحقيقات غري متحيزة ووافية عىل املستوى الوطني، وطبقاً للمعايري الدولية، يف األدلة التي تشري  

لقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني إبان النزاع، بما إىل أن قواتها قد ارتكبت انتهاكات خطرية ل

يف ذلك جرائم حرب، وحيثما توافرت أدلة كافية مقبولة مقاضاة أي جاٍن مزعوم ضمن إجراءات تحرتم بالكامل 

  املعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛ 

هيم الهدف العسكري وامليزة العسكرية والتناسب إعادة النظر يف تأويلها للقواعد واملبادئ املتعلقة بمفا 

  لضمان اتساق تأويلها لهذه املفاهيم مع القانون الدويل اإلنساني؛

ضمان تقيد القوات العسكرية اإلرسائيلية تقيداً تاماً بواجب اتخاذ التدابري االحرتازية أثناء قيامها بالهجمات،  

  تتخذ شكل العقوبة الجماعية؛ وكذلك يف حاالت الدفاع، وعدم قيامها بأي هجمات

  إعالن التزامها بعدم استخدام املدفعية وأسلحة الفسفور األبيض يف األماكن املكتظة بالسكان؛ 

  تقديم التعويضات الكاملة عن تبعات أفعالها غري املرشوعة وأوجه تقصريها؛ 

سكان غزة ويشكل خرقاً  وضع حد فوري لحصارها املفروض عىل قطاع غزة، الذي يمثل عقاباً جماعياً لكافة 

  لواجبات إرسائيل بمقتىض القانون الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان؛

، التي أنشأها مجلس حقوق اإلنسان "البعثة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق"التعاون تعاوناً كامالً مع  

دولية يف انتهاكات القانون الدويل من التابع لألمم املتحدة، برئاسة ريتشارد غولدستون؛ وغريها من التحقيقات ال

  جانب جميع أطراف النـزاع؛

التصديق عىل الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف دون إبداء تحفظات، واإلعالن بمقتىض املادة  

  ؛"اللجنة الدولية اإلنسانية لتقيص الحقائق"عن قبولها بأهلية  90

التي تستثني  – 124محكمة الجنائية الدولية دون إعالن بموجب املادة التصديق عىل قانون روما األسايس لل 

وأن يكون إعالنها،  –الدولة املعلنة من املقاضاة عىل جرائم الحرب لسبع سنوات من الوالية القضائية للمحكمة

  ".الرصاص املسكوب"لتشمل الوالية القضائية للمحكمة عملية ) 3(12عوضاً عن ذلك، بناء عىل املادة 

  : وتدعو منظمة العفو الدولية إدارة األمر الواقع التابعة لحماس إىل ما ييل

  إعالن تخليها عن سياسة الهجمات الصاروخية غري املرشوعة ضد املراكز السكانية يف إرسائيل؛  • 

ضمان عدم قيام أي جماعة مسلحة تعمل يف املناطق الخاضعة إلدارة األمر الواقع التابعة لها بهجمات   • 

  وخية ضد املدنيني اإلرسائيليني أو بارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساني؛صار 

تقيداً تاماً برضورة اتخاذ التدابري االحرتازية عند شن الهجمات وأثناء " حماس"ضمان أن يتقيد مقاتلو   • 

  الدفاع، بما يف ذلك رضورة تمييز أنفسهم عن األشخاص غري املقاتلني إىل أقىص حد ممكن؛
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التعهد بمحاسبة املسؤولني عن الهجمات الصاروخية طبقاً للمعايري املعرتف بها دولياً للمحاكمة العادلة   • 

  ودون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام؛

التي أنشأها مجلس حقوق اإلنسان التابع " البعثة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق"التعاون الكامل مع   • 

ولدستون، ومع التحقيقات الدولية األخرى يف االنتهاكات التي ارتكبتها جميع لألمم املتحدة، برئاسة ريتشارد غ

  . أطراف النزاع للقانون الدويل
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مزيد من الحاالت : 1الملحق 
المتعلقة بالخسائر في صفوف 

  الفلسطينيين المدنيين
  

بالغة الدقة، من قبيل تنطوي جميع الحاالت الواردة يف هذا الفصل، باستثناء اثنتني، عىل استخدام األسلحة ال

وقذائف  F-16، والقنابل املوجهة التي تُطلق من طائرات )الطنانة(الصواريخ التي تُطلق من الطائرات بال طيار 

وقد وقع هجوم من قبل القوات الربية باستخدام األسلحة الصغرية، كما وقع هجوم آخر باستخدام . الدبابات

ت اإلرسائيلية أي تفسري ألسباب قيام قواتها بتنفيذ هجمات تبدو أنها ولم تقدم السلطا. طلقات السهام الخارقة

استهدفت املدنيني بصورة متعمدة، شأنها يف ذلك شأن الحاالت العديدة املتعلقة بالخسائر يف صفوف املدنيني التي 

  .تضمنها هذا التقرير

حي الريموك بمدينة الواقع يف  من الفرار من منزلهم عائلة الكرديشخصاً من أفراد  30فقد تمكن أكثر من 

 14من صبيحة يوم  3:50إرسائيلية وتحويله إىل ركام يف الساعة  F-16، قبل لحظات من قصفه بطائرة غزة

 81البالغ من العمر أحمد مصطفى مقداد، بيد أن اثنني من الجريان ُقتال، وهما . 2009كانون الثاني /يناير

شخصاً من أفراد العائلة والجريان بجروح  40عاماً، بينما أُصيب نحو  45وعمره وأسامة كايد أبو جايب، عاماً، 

  : وقال زهري الكردي ملنظمة العفو الدولية. نتيجة لتلك الرضبة

شخصاً يف املنزل، نحن األربعة والعرشون الذين كنا نعيش فيه، باإلضافة إىل أختي وزوجها  30كنا أكثر من "
لقد خرجنا بمعجزة، فقد استيقظنا عىل أصوات القصف، فهرعنا إىل . مون معناوأطفالهما الستة، الذين كانوا يقي

كنا ننوي املغادرة ألننا لم نكن نريد أن نعلق يف املنزل يف حالة اقرتاب القتال من منطقتنا، ولكننا لم نتوقع . الخارج
فعدُت مع شقيق آخر إىل وعندما رضب الصاروخ األول منزلنا، علق شقيقي تحت األنقاض، . أن يتم قصف املنزل

ً . املنزل ملساعدته، وحملناه إىل الخارج . ويف اللحظة التي غادرنا فيها املنزل، رضبته قنبلة هائلة، أتت عليه تماما
عدُت مع شقيقي إلحضار شقيقنا اآلخر، الذي كان قد ُجرح يف الرضبة األوىل، وبالكاد كنا قد خرجنا من املنزل، 

وكان املنزل قد ُقصف أول مرة بصاروخ يف الساعة . ول إىل الركام الذي ترونه اآلنعندما ُقصف مرة أخرى وتح
، عىل عائلة الدبابسةكانون الثاني، وذلك عندما قصف الجيش اإلرسائييل منزل /يناير 2الثالثة من بعد ظهر يوم 

ون الثاني سمعوا تقريراً عرب كان/يناير 4وأخربنا الجريان أنهم يف . بعد منزلني منا عىل الجانب اآلخر من الشارع
 ً إننا ال نفهم ملاذا استُهدف منزلنا، . التلفزيون يقول إن الجيش اإلرسائييل اعرتف بأن صاروخاً أصاب منزلنا خطأ

  ".ولم نتوقع ذلك عىل اإلطالق

ً "ويبدو أن ذلك الصاروخ كان . لقد سقط الصاروخ عىل املنزل مبارشة قبل القصف الذي دمره د أنه بي". تحذيريا

لو لم تكن العائلة مستيقظة وتستعد ملغادرة املنزل بسبب القصف القريب منها، ملا تمكنت من مغادرته بهذه 

  .الرسعة قبل وقوع الرضبة الرئيسية، التي ربما كانت ستودي بحياة العديد من أفراد العائلة
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. عائلة الكشكوُقصف منزل ، 2008كانون األول /ديسمرب 28، يف "الرصاص املسكوب"يف اليوم الثاني لعملية 

قذيفة عىل املنزل املكون من ثالثة طوابق  F-16فبعيد الساعة السابعة مساء، أسقطت طائرة إرسائيلية من طراز 
صباح،  عاماً، وزوجته 49وعمره عبدالله كشكو : كانت العائلة بأرسها يف املنزل. حي الزيتون بمدينة غزةيف 

: ، سبع سنوات، واألوالدوابتهالعاماً،  16، ولطيفةعاماً،  18، فاطمة: البناتعاماً، وأطفالهما  49وعمرها 

ً  11، محمد ، ثالث وآيات، سنة واحدة، إسالمعاماً، وابنتاهما  21ميساء، عاماً، وزوجة طالل  24، ، وطاللعاما

كنا جميعاً نجلس يف كان التيار الكهربائي مقطوعاً، و ": وقد قال عبدالله كشكو ملنظمة العفو الدولية. سنوات
دخلت ميساء البيت لصنع شاي البابونج، وبعد . صحن الدار متحلقني حول النار، وقد تناولنا طعام اإلفطار للتو

وعلقت زوجتي، التي كانت . كانتا يف املطبخ يف الطابق الثاني عندما ُقصف املنزل، فُقتلتا. برهة لحقت بها ابتهال
ود سقط عىل صدرها، وأُصيبت بجراح داخلية خطرية يف املعدة والصدر وكرس تجلس معنا يف صحن الدار، تحت عم

إنني أتحدث معها بالهاتف؛، لكنها مصابة بصدمة وبحالة إنكار، . يف الفخذ والرجل، ونُقلت إىل مرص لتلقي العالج
  ."وهي ال تعرف حتى اآلن أن ابنتنا الصغرية فارقت الحياة

لقد نجوا من املوت ألنهم . الركام، ولكنهم نجوا بعد إصابتهم بجروح طفيفة وعِلق أفراد العائلة اآلخرون تحت

وكانت العائلة قد اشرتت املنزل يف وقت سابق من العام، ولم تسكنه إال . كانوا خارج املنزل، الذي ُدمر عن بكرة أبيه

  .قبل ستة أشهر فقط

يف حوايل الساعة الواحدة  F-16بطائرة  بيسعائلة العبجنوب غزة، ُقصف منزل  رفحيف  مخيم يبنة لالجئنيويف 

ً  2008كانون األول /ديسمرب 29من صبيحة  وقد ُقتل ثالثة من األطفال . بينما كان أفراد العائلة العرشة نياما

وأُصيبت  –سنة  12، وعمره ومحمدسنوات،  10وعمره وأحمد، ، وعمره أربع سنوات، صدقيوهم  –األربعة 

، عفافوظلت والدة األطفال . كذلك والداهم، وكانت جروح بعضهم خطرية للغايةشقيقاتهم األربع بجروح، و 

، زكيةوال تزال ابنتها ). حتى وقت كتابة التقرير(عاماً، يف غيبوبة يف أحد مستشفيات القاهرة  41البالغة من العمر 

، التي ال يزيد عمرها عىل نعمة أما الصغرية. عاماً، بحاجة إىل جراحة تركيبية لذراعها اليرسى 15البالغة من العمر 

ولم يسلم من اإلصابات سوى واحد من األطفال، كان . سنتني، فقد قذفتها قوة االنفجار عىل سطح البيت املجاور

، تدمرياً عائلة الكردكما ُدمر أحد املنازل املجاورة، وهو منزل . نائماً يف غرفة بعيدة عن التأثري الرئييس للرضبة

 ً ولحقت . د العائلة العرشة من أية إصابة ألنهم كانوا يف زيارة إىل أقربائهم وقت وقوع الهجومونجا أفرا. جزئيا

  .أرضار بإحدى غرف البيت املجاور وأصيب زوجان شابان وطفلهما، كانوا نائمني يف الغرفة بجروح طفيفة

، مود خالد املرشاويمحكان ، 2009كانون الثاني /يناير 4يف الساعة الحادية عرشة والنصف من صبيحة يوم 

محمود يف عاماً، يلعبان عىل سطح منزل  17وعمره أحمد خرض صبيح، عاماً، وابن عمه  13البالغ من العمر 

عندما رضبهم صاروخ من طائرة بدون طيار، حيث ُقتل أحمد عىل الفور، بينما أُصيب حي الريموك بمدينة غزة، 

  .ة أياممحمود بجراح خطرية، وتويف متأثراً بها بعد بضع

، وعمره سنتان، وملكسنة،  16، وعمره أحمد، وعمره ست سنوات، وابنا عمه أنور سلمان أبو عيطةوكان 

تراقبهم،  زكية أبو عيطةبشمال غزة، بينما جلست والدة أنور،  جباليايلعبون يف الشارع بالقرب من منزلهم يف 

وقال والد أنور ملنظمة . فال الثالثة ووالدة أحمدوقد ُقتل األط. عندما رضبهم صاروخ أُطلق من طائرة بال طيار

كانون /يناير 16(لقد كان ذلك اليوم . من املستحيل اإلبقاء عىل األطفال داخل املنزل طوال الوقت": العفو الدولية
كان ). يلوقد أُعلن فعالً يف املساء التا(هادئاً نسبياً، ودار الحديث حول إمكانية وقف إطالق النار عما قريب ) الثاني

. كانت الساعة حوايل الثالثة بعد الظهر. أنور يلعب يف الشارع مع ابني عمه أحمد وملك، وجلست والدته تراقبهم
ً  –وكان الوضع هادئاً والناس يسريون هنا وهناك  وفجأة، قتلهم صاروخ أُطلق من طائرة . لم يتوقع أحد منا شيئا
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"يد أن يصبح طبيباكان أحمد يف الصف الحادي عرش، وير ." بال طيار ً.  

رضب ، 2009كانون الثاني /يناير 14قبل ذلك ببضعة أيام، ويف الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 

عزالدين بالقرب من خان يونس بجنوب غزة، فُقتل  القرارةصاروخ طفلني كانا يركبان دراجتيهما الهوائيتني يف 

عاماً،  17البالغ من العمر عبدالغني محمد الفرا، بن عمه عاماً، وأُصيب ا 13البالغ من العمر  عادل الفرا،

وجد مندوبو منظمة العفو الدولية إطارات الدراجات مليئة بثقوب مربعة من شظايا ويف منزلهما . بجروح بالغة

  .الصاروخ، ويف املوقع وجدوا حفرة عميقة يف الشارع

، قتل صاروخ سبعة 2009 كانون الثاني/ايرين 10ويف حوايل الساعة الحادية عرشة والنصف من صبيحة يوم 

عاماً وخمسة من أبناء األشقاء،  25، سفيانعاماً، وابنها  45، رندة عبد ربهوهم  – عائلة عبد ربهمن أفراد 

وسقط الضحايا عىل باب محل البقالة الصغري الواقع يف الطابق األريض ملنزل . وأُصيب عدد آخر من أقربائهم
وقال أقرباء الجرحى الذين نجوا من الهجوم ملنظمة العفو . جباليايف رشق  الزموبمنطقة  حماملكالعائلة يف شارع 

وكانوا قد سمعوا . الدولية إن أفراد العائلة كانوا يتناولون طعام اإلفطار يف محل البقالة عندما رضبهم الصاروخ

ً التي (عرب اإلذاعة بأن ساعات االمتناع عن إطالق النار الثالث اليومية  ستكون ) كان الجيش اإلرسائييل يعلنها يوميا

وذهب بعضهم لرشاء بعض املؤن وعادوا إىل . يف ذلك اليوم من الساعة العارشة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر

ويف املوقع شاهد مندوبو منظمة العفو الدولية شظايا معدنية مكعبة الشكل مغروزة يف الباب . املنزل كي يأكلوا

  .البقالة وثقوب مربعة صغرية من جراء الشظايا التي تبعثرت عىل الجدار املحيطاملعدني ملحل 

وهو اليوم األول للهجوم العسكري اإلرسائييل عىل غزة، ُقتل عرشات املدنيني ، 2008كانون األول /ديسمرب 27يف 

ركز التدريب وكان من بني الخسائر مجموعة كبرية من طلبة م. يف غضون ساعات من بدء حملة القصف الجوي

ففي حوايل . ، الذي يقع يف مجمع وكالة الغوث يف وسط مدينة غزة"أونروا"املهني التابع لوكالة غوث الالجئني 

بعد الظهر، رضب صاروخ الشارع الذي يقع خارج مركز التدريب، حيث كانت ثلة من الطلبة الذين  1:20الساعة 

خارج املجمع بانتظار عودة حافالت األمم املتحدة كي تقلَّهم إىل  غادروا املركز للتو بعد أداء االمتحان يف الشارع

سنة، وُجرح نحو  20سنة و  17، ترتاوح أعمارهم بني ثمانية طالبفُقتل . منازلهم يف مختلف أنحاء قطاع غزة

ا يعيشون ، كانو الريسكما ُقتل ثالثة شبان من عائلة . وقد تويف أحدهم بعد ثالثة أيام متأثراً بجراحه. آخرين 20

، عبداللهعاماً، وابن عمهما  24، هشامعاماً، وشقيقه  18، عالموكان ثالثتهم، وهم . يف الجانب املقابل من الشارع

ويف املوقع، أمام محل البقالة التابع لعائلة الريس، . عاماً، يقفون خارج منزلهم، أمام محل البقالة التابع للعائلة 20

ة حفرة صغرية عميقة يف الشارع وشظايا معدنية صغرية مكعبة الشكل مغروزة وجد مندوبو منظمة العفو الدولي

  .واخرتقت عدة مكعبات أخرى املعدن السميك. يف الباب املعدني للدكان والجدار املحيط به

، وهي معلمة لغة إنجليزية يف مدرسة وكالة مآثر أبو زنيدُقتلت ، 2009كانون الثاني /يناير 8ويف صبيحة يوم 

، نتيجًة لرضبة من طائرة بال طيار يف فاتن عبدالعزيز أبو زنيدعاماً، وابنة عمها  23الجئني وعمرها غوث ال

وقع الكثري من عمليات القصف حول ": وقالت والدة مآثر ملنظمة العفو الدولية. بالقرب من خان يونس القرارة

الثالث منزلنا يف الساعة الحادية عرشة  ويف الصباح كان الوضع هادئاً وغادرُت مع بناتي. منزلنا طوال الليل
. وجاءت معنا ابنة أختي فاتنه. ظننا أننا سنكون أكثر أماناً هناك. والنصف وتوجهنا إىل مدرسة وكالة الغوث
كنا نسري عىل . لم نكن نحمل شيئاً، ماعدا الحقائب النسائية الصغرية. ومكث زوجي يف البيت كي يحافظ عليه

ً  األقدام، وكان الشارع . سارت مآثر وفاتن يف املقدمة، وسارت ابنتاي األخريان يف الخلف، وكنت أنا خلفهن. خاليا
يجب . ويف تلك اللحظة رضب الصاروخ مآثر وفاتن، وقتلهما أمام عيني. ’أرسعي يا أمي‘: استدارت مآثر وقالت يل

ن، لم أستطع العثور عىل ابنتي هرع أشخاص من البيوت املجاورة لتقديم العو . أال ترى أي أم مثل ذلك املشهد
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ملاذا هاجمونا؟ ما هي الجريمة التي . الثانية؛ ظننت أنها ُقتلت يف االنفجار كذلك، ولكنها كانت قد دخلت أحد املنازل
أريد من األمم املتحدة أن تجري تحقيقاً . أريد أن أعرف ملاذا. ارتكبناها؟ كنا خمس نساء يرسن لوحدهن يف الشارع

  ."ابنتي يف أسباب قتل

، عفاف محمد ضميدةُقتلت ، 2009كانون الثاني /يناير 6يف الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم 

عاماً، وهي أم لخمسة أطفال، بطلقات دبابة بينما كانت تنرش الغسيل عىل سطح منزلها يف  28البالغة من العمر 
ية إن الرضبة قطعت جسد عفاف إىل نصفني وإن وقال زوجها وأقرباؤها وجريانها ملنظمة العفو الدول. جباليا

النصف العلوي ُقذف من السطح وتدحرج عىل مبنى منخفض يقع خلف ساحة، ليحّطّ◌َ◌ يف أرض تُستخدم 

وكانت ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات قد وصلت للتو إىل أعىل الدرج وشاهدت مقتل . كموقف للسيارات

فو الدولية املنزل بعد مرور ثالثة أسابيع عىل الحادثة، كانت الطفلة ال تزال وعندما زار مندوبو منظمة الع. أمها

  .عاجزة عن الكالم، نتيجًة للصدمة التي سبَّبها مقتل أمها عىل ما يبدو

عاماً، وأُصيبت والدته بجروح خطرية، عندما رضبت قذيفة  26، وهو صحفي يف اإلذاعة عمره عالء مرتجىوُقتل 

كانون /يناير 9يف حوايل الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الزيتون بمدينة غزة حي دبابة منزله يف 

. وقد رضبت القذيفة أوالً الغرفة التي كان فيها عالء ووالدته، مما أسفر عن إصابتهما بجروح بليغة. 2009الثاني 

لها وأُصيبت بجراح أخرى من وقد تويف عالء يف وقت الحق من ذلك اليوم متأثراً بجراحه، بينما فقدت والدته رج

وقبيل رضب منزل عالء مرتجى، . ثم اخرتقت القذيفة املمر يف الشقة لتصل إىل الشقة املجاورة. جراء الشظايا

. رضبت قذيفة أخرى منزل جاره، مما تسبب يف إلحاق أرضار كبرية به، ولكن من دون إصابة أحد لحسن الحظ

ومع شبكة أخبار فلسطني املتحدة، وهي شبكة وسائل " ألوان"ذاعة وكان عالء مرتجى يعمل مذيعاً يف محطة إ

وقال ). إنرتنيوز(إذاعية وتلفزيونية محلية تأسست يف العام املايض بمساعدة منظمة تطوير وسائل اإلعالم الدولية 

جه عام ويف كانون الثاني، ومع صعوبة التنقل أو استحالته يف غزة بو /يناير 9عمه ملنظمة العفو الدولية إنه يف 

  .الحي الذي يقيم فيه بوجه خاص، علق يف املنزل، وحاول أن يعمل عرب الهاتف

حنان شعبان رضبت ثالث قذائف دبابة منزل  ،2009كانون الثاني/يناير 14يف  وقعت ويف حادثة أخرى قريبة

وقالت . ان آخرينوجرح أحد أطفال حنان وجري  كفا الندرمما أدى إىل مقتلها مع جارتها جباليا، يف  النجار

، وعمره ست سنوات، وأيمنكان طفال حنان، عايشة، وعمرها أربع سنوات ": شقيقة حنان ملنظمة العفو الدولية

كانت الساعة حوايل الحادية والربع صباحاً، وفجأة وقعت رضبة يف . يلعبان يف صحن الدار، وكنا داخل املنزل
قطْت أيمن، الذي ُقذف إىل الخلف عىل بُعد عدة أمتار الت. الخارج، فرصخت حنان وخرجْت، وركضُت خلفها

ثم انحنت اللتقاط عايشة، ويف تلك اللحظة رضبت . كان عىل ما يرام، وكنت أهمُّ بحمله إىل الداخل. وناولتني إياه
مع  كفاوهرعت جارتنا . قذيفة أخرى حنان، فُقتلت عىل الفور، وقد ُقطعت يدها إرباً، وأُصيبت عايشة بجراح

  ".ويف تلك اللحظة، رضبت قذيفة أخرى كفا فقتلتها عىل الفور كذلك. زايد وزهري جنيدين آخرين، هما جار 

وقال زوج كفا ملنظمة . ، أن فارق الحياة يف اليوم التايلزايدوأصيب الجاران اآلخران بجراح، وما لبث أحدهما، وهو 

كانت . كانت دائماً تساعد اآلخرين. عدة جارتهالقد سمعْت صوت الرضبة والرصخات، فهرعت ملسا": العفو الدولية
طفالً بحاجة إىل أم، أكربهم سناً ال يزال يف الخامسة عرشة،  11لقد تركت خلفها . كريمة هكذا، ولكننا اآلن فقدناها

  ."وأصغرهم رضيع ال يتجاوز الستة أشهر

، ويف املنطقة حي الجرو بمدينة غزة ففي. كما أطلقت الدبابات قذائفها عىل املنازل األقرب إىل أماكن تمركزها

كانون /يناير 8يف مساء يوم عائلة الجرو ، أُطلقت قذيفتان عىل منزل جبل الريس وتل السورانيالواقعة بني 
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، وهو عوني الجروفبينما كان الدكتور . من دبابات كانت متمركزة عىل بعد بضعة مئات من األمتار 2009الثاني 

عاماً، يف  36البالغة من العمر  ألبينا فالديمري،يف مكتبه، كانت زوجته األوكرانية  عاماً، يعمل 37طبيب عمره 

عاماً، يف  14، وعمره وعبدالرحيمعاماً،  12، وعمرها وياسمنيشهراً،  17املطبخ، وكان ابنهما يوسف، وعمره 

رضبت القذيفة األوىل منزيل،  مساء، 9:45يف حوايل الساعة ":  وقال الدكتور الجرو ملنظمة العفو الدولية. غرفتهم
فخرجت مرسعاً من املكتب، بينما خرجت زوجتي برسعة من املطبخ باتجاه غرفة األطفال يف الجانب اآلخر من 

وعندما عربت غرفة املعيشة رُضبت بقذيفة ثانية، فقطعتها نصفني بينما كانت تحمل الطفل يوسف، . املنزل
قبل ذلك، لم . حيم من غرفتهما مرسعني فأُصيبا بشظية، وكذلك أناوخرجت ياسمني وعبدالر . وفاضت روحه معها

كنا نعرف أن القوات اإلرسائيلية كانت يف املنطقة، ولكننا لم نشعر بالخطر داخل . يكن هناك قصف حول املنزل
  ."ولم يخطر ببالنا أننا يمكن أن نصاب بأذى يف بيتنا. املنزل

ن العالج يف املستشفى مع أقربائهم، أرغم الجيش اإلرسائييل جميع سكان وبينما كان الدكتور الجرو وأطفاله يتلقو 

، وجدوا أن منزلهم قد تم تدمريه، "الرصاص املسكوب"وعندما عادوا بعد انتهاء عملية . الحي عىل مغادرة املنطقة

 250اش فيها أكثر من منزالً لعائلة الجرو املمتدة، ع 45لقد تم تدمري . إىل جانب جميع منازل أقربائهم يف املنطقة

يت باألرض   .شخصاً، تدمرياً منظماً وُسوِّ

عاماً، واثنان من  44، البالغ من العمر عطا حسن عارف عزام ُقتل، 2009كانون الثاني /يناير 7يف صباح يوم 

، وعمره سنتان ونصف، وذلك بعد إصابتهم بالسهام الخارقة التي وحسنسنة،  13، وعمره محمدأطفاله، وهما 

وكان معظم السكان قد فروا من املنطقة بعد أن احتلت . بجنوب مدينة غزة املغراقةلقت عىل منزلهم يف قرية أُط

أنهم إذا غادروا منزلهم، فإنه سيُهدم، فقرروا عائلة عزام وقال أفراد . القوات اإلرسائيلية مواقع لها يف الجوار

. مكثت العائلة داخل املنزل ولم تخرج إال إلحضار املاء كان هناك قصف وإطالق نار يف املنطقة، ولذا فقد. البقاء

كانون الثاني، خرجوا إلحضار املاء، فاخرتقت قذيفة الغرفة التي كان /يناير 7ويف الساعة الثامنة من صبيحة يوم 

حيث  وفرَّ أفراد العائلة الستة اآلخرون إىل أقرب مدرسة،. يجلس فيها عطا مع اثنني من أطفاله، فقتلوا ثالثتهم

وعندما فحص مندوبو منظمة العفو الدولية الجدار امللطخ بالدم . مكثوا فيها حتى انسحاب القوات اإلرسائيلية

  .والذي بقي واقفاً من بني جدران الغرفة التي ُقتل فيها األشخاص الثالثة، وجدوا أنه كان مليئاً بالسهام الخارقة

بمدينة غزة يشهد قتاالً ضارباً  حي تل الهوىينما كان ، وب2009 كانون الثاني/يناير 15ويف صبيحة يوم 

عدي وقصفاً باملدفعية بال تمييز من جانب القوات اإلرسائيلية، بما يف ذلك باستخدام الفسفور األبيض، تعرض 

عاماً، للحرق  23حاتم، عاماً، وابنهم  13، آالءعاماً، وطفلتهما  45، إحسانعاماً، وزوجته  55، سلمان الحداد

وقال ابن آخر، وهو . املوت يف سيارتهم، بينما كانوا يحاولون الفرار من منزلهما يف تل الهوى طلباً للسالمة حتى
يف ": عاماً، والذي أُصيب بجراح خطرية يف الهجوم، ملنظمة العفو الدولية من املستشفى 25، البالغ من العمر محمد

فكان هناك قصف عنيف، وكانت . نزل ألنه كان خطرياً للغايةحوايل الساعة الحادية عرشة صباحاً قررنا مغادرة امل
، وهو األقرب إىل وسط حي الرمالوقررنا الذهاب إىل أقربائنا الذين يعيشون يف . الدبابات تتقدم من حي الزيتون

 ً رسائيلية ركبنا سيارة والدي، ولم نقطع أكثر من مئة مرت عندما رضبت قذيفة إ. املدينة وظننا أنه سيكون أكثر أمانا
أُصبُت بجروح، وكنت أحاول فتح باب السيارة، عندما سقطت . السيارة، وقذفتني خارجها عىل مسافة عرشة أمتار

وظلت السيارة . قذيفة أخرى عىل السيارة وفجرتها، مما أودى بحياة كل من والدي ووالدتي وشقيقي وشقيقتي
  ." ن كان محفوفاً باملخاطر الكربىتشتعل ملدة ست ساعات ألن وصول خدمات الطوارئ إىل املكا

وقد . وقال عماد الشوا الذي يعيش يف الجوار ملنظمة العفو الدولية إنه شهد الرضبة عىل السيارة من رشفة منزله

فقد محمد إحدى عينيه وأُصيب بحروق بليغة ظلت تزداد سوءاً مع مرور الزمن، مما يدل عىل أن واحدة، عىل األقل،  
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رضبت السيارة وأشعلت فيها النار كانت تحمل الفسفور األبيض، الذي أُسقط عىل املنطقة بكثافة من القذائف التي 

  ).3.1أنظر الهجمات بالفسفور األبيض عىل مستشفى القدس يف الفصل (يف ذلك الصباح 

عائلة أودى هجوم صاروخي عىل منزل ، 2009كانون الثاني /يناير 16يوم من مساء  5:20يف حوايل الساعة 

عاماً، وخمسة من أطفالها، الذين ترتاوح أعمارهم بني  33، البالغة من العمر منال البطرانبحياة كل من  البطران

ً  14أربع سنوات و  ، وهو عيىس عبدالهادي البطرانوقد نجا من املوت . سنة، حيث مزَّق الصاروخ أجسادهم إربا

هجوم، وطفله السادس الرضيع الذي لم يتجاوز أحد مقاتيل الجناح العسكري لحركة حماس والهدف الظاهر لل

وكانت العائلة تعيش يف منزل قريب ألنها كانت تخىش أن يُقصف منزلها . الثمانية أشهر، ألنهما كانا يف غرفة أخرى

  .، وكانوا قد عادوا إىل املنزل إلحضار بعض املالبس)فقد ُقصف منزلها السابق وُدمر قبل بضعة أشهر(

وحتى لو كان هدف الهجوم هو عيىس، . بأن العائلة كانت مراَقبة وُرصدت وهي تدخل املنزل وييش توقيت الهجوم

وهو مقاتل ربما يكون هدفاً مرشوعاً، فإن الهجوم غري قانوني، ألنه نُفذ عىل الرغم من معرفة القوات اإلرسائيلية 

  .بأن زوجته وأطفاله الستة ربما يُقتلون أو يُصابوا بجروح

، البالغ من إبراهيم جحاأُطلقت النار عىل كانون الثاني، /يناير 5اعة الواحدة من بعد ظهر يوم ويف حوايل الس

عاماً، فأُصيب يف صدره بينما كان يحمل راية بيضاء ويسري مع والديه وإخوته وجريانه بالقرب من  14العمر 

يف ليلة ": نظمة العفو الدوليةملمدللة جحا وقد قالت والدته . حي الزيتون بجنوب رشق مدينة غزةمنزله يف 
معني أنا وزوجي  –كنا يف املنزل . كانون الثاني، كان الجيش يقصف املنطقة من حولنا/يناير 4و  3السبت بني 

وزوجته ). سنة 15وهو مهندس زراعي كان يعمل يف وزارة الزراعة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية قبل ( جحا

وعند . كنا خائفني ومنبطحني عىل األرض يف الغرف الداخلية طلباً للحماية. وجيالثانية وأطفالنا العرشة ووالدة ز 
وقام الجنود بتحطيم الجدران . فوضعنا أيدينا عىل رؤوسنا) يف شارع صالح الدين(الفجر وصل الجنود إىل املنزل 

من الثقوب يف لحماية قناصتهم الذين يطلقون النار (وحفر األرضية بغية الحصول عىل رمل مللء األكياس 
  ).الجدران

ولكن ذلك كان مستحيالً، فقد كان السري جنوباً محفوفاً . أمرنا الجنود بمغادرة املنزل والسري جنوباً إىل رفح
عائلتي الزوافريي (فوجدنا عندهم جريان آخرون ) عائلة أبو زوهر(ذهبنا إىل منزل جرياننا . باملخاطر الكربى

وبعد املزيد من القصف، جاء الجنود ). كانون الثاني/يناير 5(حتى الصباح التايل ومكثنا جميعاً هناك ). واملغربي

وأطلقوا النار باتجاهنا، فاحتمينا بكراج . وأمرونا بالذهاب إىل رفح، ولم يسمحوا لنا بالسري باتجاه مدينة غزة
تجاه مدينة غزة مروراً من ثم قررنا أن نسري با. شخصاً، معظمنا من األطفال 50كنا أكثر من . السيارة املجاور

وضعنا والدة زوجتي يف عربة صغرية ألنها لم تستطع السري عىل . أمام منزلنا، الذي كان قد استوىل عليه الجنود
عاماً، إىل جانبه حامالً راية بيضاء،  14دفع زوجي العربة، وسار إبني إبراهيم، وعمره . قدميها، ولم نستطع حملها
أطلق الجنود النار علينا من منزل عائلة أبو زوهر فأصابوا إبني إبراهيم يف . ة إىل أعىلوكنا نسري وأيدينا مرفوع

. صدره، فعدنا به إىل الكراج واتصلنا بإسعاف الصليب األحمر، ولكن الجيش كان يمنع وصول سيارات اإلسعاف
ولت أن أحافظ عىل دفئه وأن مكثنا طوال النهار والليل، بينما كان إبراهيم يكابد األلم، فوضعته يف حجري، وحا

 ً كانون /يناير 8يف (وأخرياً تمكنا من املغادرة بعد يومني . أوقف نزيفه، ولكنه فارق الحياة يف الساعة الثانية صباحا
  ."الثاني، عندما ُسمح للصليب األحمر باملجيء إىل املنطقة إلخالء الناس

كانون الثاني، بعد انسحاب القوات /يناير 18يف  وعندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية منزل عائلة جحا

اإلرسائيلية من املنطقة مبارشة، وجدوا ثقوباً يف الجدران الخارجية محاطة بأكياس عسكرية محشوة بالرمل، 
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وحقائب عسكرية مليئة بالفضالت، كما وجدوا أثاثاً وممتلكات أخرى محطمة وكتابات مشينة باللغة العربية عىل 

  .، وغريها من عبارات التهديد والشتائم واإلهانات"جئنا للقضاء عليكم: "لية تقولالجدران الداخ
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مزيد من الحاالت : 2الملحق 
المتعلقة بالخسائر في صفوف 

  المدنيين اإلسرائيليين
  

يف  بن أفراهامرضب صاروخ منزل عائلة ، 2009كانون الثاني /يناير 2يف الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 

فنادى عليه . كان هغاي بن أفراهام يف الحمام يف الطابق الثاني من منزله، عندما انطلقت صفارة اإلنذار. أشكيلون

وبينما كان ينزل الدرج، انفجر صاروخ عىل سطح املنزل، . أطفاله كي يهرع إىل الغرفة املحصنة يف الطابق األريض

  .سطح والطابق العلوي من املنزلفوق البقعة التي توقف فيها قبل ثوان، وأسفر عن تحطم معظم ال

انفجر صاروخ يف ، 2009كانون الثاني /يناير 3ويف اليوم التايل، يف الساعة الحادية عرشة من صبيحة يوم 

وكانت أولغا . أشدوديف الطابق العلوي من مبنى مكون من أربع طوابق يف فادوفيتشنكو مطبخ منزل عائلة 

ت . سنة، وملينا، وعمرها ثالث سنوات 12يها، آنا، وعمرها فادوفيتشنكو يف املنزل مع زوجها وطفلت وعندما دوَّ

صفارة اإلنذار نزلوا إىل الطابق الثاني يف برئ السلم، حيث يذهب سكان البيوت يف الطوابق املتعددة عادًة طلباً 

عندما عادوا إىل و . وقد اهتز املنزل بأكمله من جراء االنفجار، ولكن أحداً لم يُصب بأذى لحسن الحظ. للحماية

كانت الثالجة ": وقالت أولغا ملنظمة العفو الدولية. الطابق العلوي مع خدمات الطوارئ وجدوا أن املطبخ قد ُدمر
كانت مليئة باألطعمة التي بقيت لدينا من حفلة رأس السنة، ولست أدري كيف اختفت . قد ترققت مثل رغيف البيتا

  .ج يف غرفة املعيشة نتيجة لالنفجاركما ُدمر األثاث وألواح الزجا". هكذا

. عاماً، نائماً يف غرفة املعيشة، ولم يسمع صفارة اإلنذار 58، البالغ من العمر ديفيد كوهنييف الشقة املجاورة، كان 

وقد ألحق االنفجار أرضاراً بالباب األمامي، ولم يعد باإلمكان فتحه، فعِلق ديفيد، الذي يعاني من مشاكل يف القلب 

ملنظمة العفو الدولية إنها تلقت رسالة من والدها تنم عن " إتي"وقالت ابنته . السكري، داخل الشقةومرض 

فهرعت إىل منزله، وقد اضطروا إىل إنقاذه عن طريق الرشفة، . "ساعديني، إنني عالق": إصابته بالذعر، قال فيها

. االنفجار ألواح زجاج النوافذ يف املنزل وحطم. ونُقل إىل املستشفى إلجراء فحوص طبية له بسبب حالته الصحية

وعندما قابل مندوب منظمة العفو الدولية العائلتني، بعد مرور حوايل أسبوعني عىل الهجوم، كان أفرادها قد نُقلوا 

  .مؤقتاً إىل فندق يف تل أبيب، بانتظار إصالح املنزلني

 76، وهي أرملة عمرها مسودي ديان، كانت يكانون الثان/يناير 4ويف الساعة الثامنة والنصف من صبيحة يوم 

ر غرفة املعيشة "قسام"عاماً، نائمة عندما رضب منزلها صاروخ  ، اخرتق سطح رشفتها الصغرية وانفجر، حيث دمَّ

لم تسمع صفارة اإلنذار، إن . ولم يسلم من األرضار سوى غرفة النوم حيث كانت مسودي نائمة. الصغرية واملطبخ

وليس لدى مسودي غرفة . ثانية 15تحذيراً مدته  سديروتصفارة اإلنذار تتيح لسكان و . كانت قد انطلقت

وحتى لو سمعت صفارة اإلنذار، فإنه ما . محصنة أو أي مكان محمي يف منزلها الصغري املكون من طابق واحد

ونزول بعض  - مرت 100الذي يقع يف نهاية ممر عىل بعد  –كان بمقدورها االستيقاظ والهرولة إىل أقرب ملجأ 
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ولم يكن بإمكانها الوصول إىل أبعد من غرفة املعيشة، وكان يمكن أن تُقتل أو تصاب . ثانية 15الدرجات يف 

  .بجروح يف االنفجار

وقال جارها ملنظمة العفو الدولية إن مسودي كانت مغطاة بالغبار عندما أنقذها عمال الطوارئ من تحت األنقاض 

وعندما قابلها مندوبو منظمة العفو الدولية كانت مسودي ديان تعيش . الكالم أو السريمنزلها، ولم تكن قادرة عىل 

وقالت إنها مشتاقة ملنزلها ولرفقة الجريان ولروتينها اليومي، الطهي . مع ابنتها يف ناحية أخرى من سديروت

ا ذهبت إىل البيت إلحضار وقالت إنه. وقد ُدمرت جميع مقتنياتها أو لحقت بها أرضار. لنفسها والعناية بنفسها

وأعربت عن أملها يف إعادة بناء بيتها مع غرفة محصنة، ألنها . بعض املالبس، لكنها لم تجد حتى تنورة واحدة

، 2008نيسان /فذات مرة، يف أبريل. بسنها الحالية ال تستطيع أن تهرول إىل امللجأ عند انطالق صفارات اإلنذار

وال تزال اإلصابة تسبب لها أملاً حتى اآلن، . لجأ، سقطت عىل األرض وآذت كتفهابينما كانت تركض متجهًة إىل امل

  .وهي بحاجة إىل عالج طبيعي

ويف أحد هذين املنزلني، انهار الجدار . إن الصاروخ الذي دمر منزل مسودي ديان، رضب جدران املنزلني املجاورين

وعندما زار مندوبو . ام، وأُصيب األب بارتجاج طفيفعىل رجل وابنه بينما كانا نائمني، وقد استيقظا تحت الرك

  .منظمة العفو الدولية املنزل، كان الجريان يقومون بإصالح الجدار والنوافذ املكسورة

، عندما نجت من صاروخ رضب بن ديانأسعف الحظ عائلة ، 2009كانون الثاني /يناير 12ويف صبيحة يوم 

عاماً، وشقيقته  26فقد كان إسحق، البالغ من العمر . السكنيةأشكيلون الطابق العلوي ملنزلها الواقع يف منطقة 

عاماً أيضاً، يف املنزل يف حوايل الساعة  12عاماً، وابنة عمهما نوا، البالغة من العمر  12نوا، البالغة من العمر 

  .الحادية عرشة صباحاً عندما أُطلقت صفارة اإلنذار تحذر من صاروخ قادم

للمنزل، وبعيداً عن امللجأ الواقي من القنابل يف الطابق األريض، بينما كان ) العلوي(بق الثاني كان إسحق يف الطا

. وقد تمكن ثالثتهم من الركض إىل امللجأ الواقي من القنابل يف الوقت املناسب. الطفالن يف غرفة املعيشة يف األسفل

املنزل انفجار ثان، أعىل صوتاً، يف اللحظة التي ثم هز . سمعوا صوت انفجار، وظنوا أن بإمكانهم مغادرة امللجأ

وكان سبب االنفجار األول الصاروخ الذي رضب املنزل، أما سبب االنفجار الثاني . فتحوا فيها باب امللجأ ملغادرته

فهو الصاروخ الذي انفجر يف غرفة النوم املجاورة للغرفة التي كان إسحق يعمل فيها عىل إصالح جهاز حاسوب 

  .ئق فقطقبل دقا

وقد رضب الصاروخ جانب السقيفة واخرتق سقف غرفة النوم، وعربها إىل الحمام من خالل الجدار، ومنه عرب 

وعندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية املنزل بعد االنفجار بوقت قصري، كان الركام . الجدار إىل غرفة نوم أخرى

هرعت والدة إسحق ونوا، التي كانت تعمل يف مجمع تسوق . الثوالغبار واألثاث املكسور يف كل مكان يف الغرف الث

مجاور عندما وقع االنفجار، عائدة إىل املنزل، فأُغمي عليها عندما رأت منزلها املترضر وأدركت الخطر الذي كان 

  .واضطرت العائلة إىل االنتقال إىل مكان إقامة مؤقت بانتظار إصالح منزلها. يحيق باألطفال

صاروخاً، أطلقتها الجماعات  22، سقط 2009كانون الثاني /يناير 11ابق، أي يوم األحد املوافق يف اليوم الس

ومع أن أياً منها لم يُحدث أية أرضار، فإنها . املسلحة الفلسطينية من غزة يف مدن وقرى بجنوب إرسائيل وحولها

رس الثانوية يف بعض املدن التي كان الجيش أثارت الذعر بني السكان يف اليوم نفسه الذي عاد فيه الطلبة إىل املدا

وكان ثالثة من تلك الصواريخ من ". الرصاص املسكوب"اإلرسائييل قد أصدر أوامر بإغالقها عندما بدأت عملية 
، أحدهما برئ السبع، واثنان آخران يف مدينة أشدودوقد انفجر أحدها يف ملعب مدرسة خاٍل يف بلدة . نوع غراد

نت أشدود وبرئ السبع حتى اآلونة األخرية خارج مرمى مثل تلك الهجمات، ولكن مع تهريب وقد كا. رضب سيارة
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صواريخ أطول مدى إىل غزة، انضمت هاتان املدينتان إىل قائمة املناطق السكنية اإلرسائيلية التي تتعرض إلطالق 

وسقط . ات مدى أقرص، وهي مصنعة محلياً يف غزة وذقساموكانت معظم الصواريخ األخرى من نوع . النار

صاروخ آخر يف منطقة مفتوحة يف مدينة أشكيلون، بينما سقطت األخرى يف الحقول املحيطة بعدد من القرى يف 

.غرب النقب القريبة من غزة
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هوامش
                                                      

  :تسلح، لدولة إرسائيل، رافائيل، عىل الشبكة الدوليةأنظر مثالً صفحات سلطة تطوير ال   1

; http://www.rafael.co.il/marketing/SIP_STORAGE/FILES/1/481.pdf

; http://www.rafael.co.il/marketing/SIP_STORAGE/FILES/2/512.pdf

http://www.rafael.co.il/marketing/SIP_STORAGE/FILES/9/529.pdf  

وتعترب مخيمات الالجئني من املناطق ذات الكثافة . نسمة لكل كيلومرت مربع 4,200تبلغ الكثافة السكانية يف غزة نحو   2

الجئ يف مخيم الشاطئ الذي تقل مساحته عن كيلومرت مربع  82,000فعىل سبيل املثال، يعيش . السكانية األعىل يف العالم

  .واحد
 يستخدم القوة املميتة يف األرايض الفلسطينية املحتلة، أيلول، ما انفك الجيش اإلرسائييل/سبتمرب 29منذ اندالع االنتفاضة يف   3

  .والسيما يف غزة، عىل نحو متزايد
إن أعداداً متزايدة من أهايل غزة عالقون يف : "كانون الثاني حذر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالقول/يناير 7يف   4

عىل الغذاء بسبب القوات الربية اإلرسائيلية املنترشة يف وال يستطيع الغزيون الفرار إىل مكان آمن أو الحصول ... منازلهم

فباإلضافة إىل إسقاط منشورات فوق مناطق مختلفة، ومنها شمال غزة والحدود الرشقية لغزة ورفح بأكملها، فإن . املنطقة

يف شتى أنحاء قطاع الجيش اإلرسائييل يبث رسائل عرب محطات اإلذاعة والتلفزة املحلية، ويُجري مكاملات هاتفية مع أناس 

ويفرُّ الناس وسط إطالق النار والقصف وقد استبد بهم . غزة، يأمرهم فيها بإخالء منازلهم والذهاب إىل املناطق الحرضية

  :أنظر املوقع." الذعر

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_01_07_e

nglish.pdf  

  ".بنريان صديقة"ُقتل أربعة جنود إرسائيليني وُجرح عدد آخر  5  
، ولكن الجيش اإلرسائييل "سكوبالرصاص امل"طلبت منظمة العفو الدولية إذناً بدخول قطاع غزة منذ األيام األوىل لعملية   6

كانون الثاني من الحدود املرصية، بعد الحصول عىل /يناير 17وتمكن مندوبو املنظمة أخرياً من دخول غزة يف . رفض الطلب

ال يُسمح عادًة بعبور الحدود بني مرص وغزة إال للفلسطينيني املقيمني يف غزة، ولكن (ترصيح خاص من السلطات املرصية 

، وبشكل استثنائي، للصحفيني األجانب والعاملني يف "الرصاص املسكوب"املرصية سمحت يف األيام األخرية لعملية  السلطات

شباط، وخالل هذه الفرتة /فرباير 3ولكن مندوبي منظمة العفو الدولية مكثوا يف غزة حتى ). مجال حقوق اإلنسان واإلغاثة

  .فة من غزةقاموا بإجراء بحث ميداني مبارش يف أنحاء مختل
  "بتسليم"من بني الذين ُمنعوا من دخول غزة حتى وقت كتابة هذا التقرير مندوبو منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ومنظمة   7
 12أنشأ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بعثة مستقلة لتقيص الحقائق يف دورته الخاصة املنعقدة يف   8

صالحيات البعثة محصورة يف التحقيق يف االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل عىل أيدي وكانت . 2009كانون الثاني /يناير

، عندما ُعني رئيساً لبعثة تقيص الحقائق، أشار القايض ريتشارد جي 2009نيسان /بيد أنه يف أبريل. القوات اإلرسائيلية

نون الدويل التي ارتكبتها جميع األطراف، غولدستون ورئيس مجلس حقوق اإلنسان إىل أن البعثة ستفحص انتهاكات القا

  .ومنها الجماعات الفلسطينية املسلحة
قال مجلس التحقيق التابع لألمم املتحدة إن القوات اإلرسائيلية كانت مسؤولة عن سبع هجمات من أصل تسع، وكان   9

  .أكيد مصدر الهجوم التاسعاملقاتلون الفلسطينيون مسؤولني عن هجوم واحد عىل األقل، بينما لم يكن باإلمكان ت
 12بتاريخ  (MDE 21/001/2009) "حملة حماس املميتة يف ظل الحرب عىل غزة"منظمة العفو الدولية،   10
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  :أنظر املوقع: 2009شباط /فرباير

-f762-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE21/001/2009/en/9f210586
f57af21896e1/mde210012009en.html -8fd7-11dd  

 :، أنظر2009آذار /مارس 21القناة اإلرسائيلية العارشة،   11

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1072811.html  
استناداً لخربة منظمة العفو الدولية يف التحقيق يف أنشطة الجماعات املسلحة الفلسطينية عىل مدى سنوات عديدة، يكون   12

ن األربعني، ونادراً ما يكونون املقاتلون يف األغلبية العظمى من الحاالت يف سن العرشين أو الثالثني، وتكون أقلية صغرية يف س

  .يف سن الخمسني
13   ً   .إن وجود مثل هؤالء املقاتلني بني املدنيني يف مرفق مدني ال يجعل من هذا املرفق ومن يشغلونه هدفاً عسكريا

ً  1,166آذار، أعلن الناطق بلسان الجيش اإلرسائييل أن أجهزة االستخبارات قد جمعت أسماء /مارس 26يف   14  فلسطينيا

من حماس والجماعات املسلحة " نشطاء اإلرهاب"أشخاص كانوا من  709، وأن "الرصاص املسكوب"ُقتلوا خالل عملية 

شخصاً دون سن  89شخصاً كانوا من املدنيني غري املشاركني يف القتال، بينهم  295رجالً مجهويل االنتماء، و  162األخرى، و 

  :أنظر. أية أسماء أو تفاصيل أخرى ولكنها لم تقدم. امرأة 49السادسة عرشة، و 

-http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism

stacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Vast_majority_Palestinians_killed_Operation_Cas+Ob

2009.htm-Mar-t_Lead_terror_operatives_26  

http://idfspokesperson.com/2008/12/27/idf- : أنظر: بيان صادر عن الجيش اإلرسائييل 15 

lead-cast-operation-launches   

: أنظر املوقع: إعالمي للجيش اإلرسائييل تقرير 

.htmhttp://dover.idf.il/IDF/English/News/the_Front/09/01/1901  

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7878711.stm :أنظر املوقع 16 
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7878711.stm :أنظر املوقع  17
  :، أنظر املوقع2009آذار /مارس 5ذي جويش كرونيكل، "  18

 http://www.thejc.com/articles/gaza-soldiers-speak-out  
  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1058509.html :أنظر املوقع  19
لخريجي برنامج رابني اإلعدادي ملا قبل دخول الجيش بعد عملية " املقاتلون يتكلمون"الربوتوكول الخاص بدورة   20

  .الشتاءمؤتمر  – 2009شباط /فرباير 13، أورانيم، "الرصاص املسكوب"
 :أنظر". تحقيق غزة يُظهر أن الجيش اإلرسائييل يعترب أحد أكثر جيوش العالم أخالقية: باراك] وزير الدفاع إيهود"[  21

PrintArticleEn.jhtml?itemNo=1080244http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/  
ولدى منظمة العفو الدولية نسخة . عىل موقعه عىل الشبكة الدولية، ولكنه وزعه بالربيد اإللكرتوني تقريرلم ينرش الجيش ال  22

   :وثمة ملخص متوفر عىل املوقع. منه

-lead-cast-from-findings-announcement-http://idfspokesperson.com/2009/04/22/idf
investigations  
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إذ ال يمكن تجنبها، ... هناك عدد قليل جداً من الحوادث التي تُرتكب فيها أخطاء استخبارية أو تشغيلية خالل القتال"  23

 جميع حاالت القتال، والسيما النوع الذي فرضته حماس عىل الجيش اإلرسائييل، أي باختيار القتال من بني السكان وتحدث يف

   :أنظر املوقع": املدنيني

-lead-cast-from-findings-announcement-sperson.com/2009/04/22/idfhttp://idfspoke
investigations  

الرصاص "لخريجي برنامج رابني اإلعدادي ملا قبل دخول الجيش، بعد عملية " املقاتلون يتكلمون"بروتوكول دورة .  24

  .مؤتمر الشتاء – 2009شباط /فرباير 13، أورانيم، "املسكوب
  ).مقتطفات مع ترجمة عىل الرشيط باللغة اإلنجليزية: (ناة الجزيرة، أنظر املوقعشهادة دالل لق  25
بيد أن مثل عمليات القصف هذه غالباً ما أسفرت عن تدمري أو تخريب املنازل . 2006نُفذت هذه املمارسة يف صيف عام   26

الوقت، كثرياً ما لم يعقب التحذيرات الهاتفية أية  ويف ذلك. املجاورة، وأحياناً قتل وجرح سكانها، الذين لم يتلقوا أية تحذيرات

ويف . عمليات قصف، وبعض األحيان ألن الجريان واألصدقاء تجمهروا حول املنازل املهددة بأعداد كبرية للحؤول دون قصفها

  .حاالت أخرى ُقصفت املنازل بعد انصياع سكانها لألوامر بمغادرتها
، قصف سالح الجو اإلرسائييل منزل نزار ريان، وهو استاذ جامعي 2009ون الثاني كان/يناير 1يف إحدى الحاالت، ويف   27

وشخصية بارزة يف الجناحني السيايس والعسكري لحركة حماس، وذلك بعد أن تجاهل الدعوات التي تلقاها بمغادرة املنزل 

رش، الذين ترتاوح أعمارهم بني سنتني و وقد ُقتل ريان يف الهجوم، إىل جانب زوجاته األربع وأطفاله األحد ع. بحسب ما ورد

وقال الجيش اإلرسائييل إنه ألقى قنبلة وزنها طن واحد عىل املنزل، وأن . كما تم تدمري عدد من املنازل املجاورة. سنة 16

وزعم الجيش أن املنزل كان يُستخدم كمخزن لألسلحة ومركز اتصاالت، وثمة نفق تحت . الهجوم موجه إىل ريان بالذات

   .رض مخصص لهرب املقاتلنياأل 

rian-nizar-of-house-on-strike-http://idfspokesperson.com/2009/01/01/iaf-1-: أنظر املوقع

2009-jan  

فإن الهجوم كان غري متناسب ويعترب انتهاكاً للقانون  –مع أنها لم تثبت  –يل صحيحة وحتى لو كانت مزاعم الجيش اإلرسائي

ولم يعط الجيش أي معلومات حول الفائدة العسكرية املحددة التي كان سيحققها بتنفيذ هذا الهجوم يف هذا . اإلنساني الدويل

ولم يعط الجيش . اء من غري املقاتلني سيكونون يف املنازلالوقت بالذات، إذا عرفنا أن املدارس كانت مغلقة، فإن األطفال والنس

  .أي أدلة إلثبات أن ادعاءه بأنه لم يقصف املنزل إال بعد أن تبنيَّ من مراقبته أن مجموعة كبرية من الناس قد غادرت املنزل

 killed-sisters-east/five-http://www.independent.co.uk/news/world/middle-:أنظر املوقع 28 

1216224.html-slept-they-while-gaza-in  
    :باللغة العربية" شافوز"موقع الجيش اإلرسائييل   29

http://www.shavuz.co.il/magazine/article.asp?artid=3365&secid=2027  
   : أنظر املوقع  30

-protect-to-aborted-airstrikes-israeli-vlog-kesperson.com/2009/01/14/idfhttp://idfspo
civilians  

. هي أصغر وأخف من الصواريخ التي تطلقها الطائرات املروحية" الطنانة"إن الصواريخ التي تحملها الطائرات بال طيار   31

ملم  2-4املكعبات املعدنية الحادة األطراف، حجم كل منها وغالباً ما تفجر هذه الصواريخ الصغرية واملميتة عدداً كبرياً من 

وهي يف بعض . وتستطيع هذه الشظايا املصنوعة لهذا الغرض أن تخرتق املعدن السميك والجدران األسمنتية بسهولة. مربع

يف الصواريخ  الجوانب تبدو نسخة أكثر تطوراً من عبوات الكرات أو املسامري والرباغي التي تحشوها الجماعات املسلحة

أما األثر الذي ترتكه هذه الصواريخ الجديدة نسبياً، باإلضافة إىل املكعبات املعدنية الصغرية . البدائية واملتفجرات االنتحارية

مع كمية قليلة من ) سم أو أقل وعمقها يصل إىل عدة أمتار 10قطرها حوايل (املميتة، فهو حفرة صغرية وعميقة يف األرض 
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  .نية  الدقيقة من خرطوشة الصاروخالشظايا املعد
جنود مشاة باإلضافة إىل طاقم الدبابة الذي يتألف من  10أن تحمل نحو ) 4و  3مريكافا (تستطيع الدبابة اإلرسائيلية   32

ل الذخرية، مطلق النار والسائق(أربعة أشخاص     :أنظر مثالً ) القائد، محمِّ

technology.com/projects/merkava-http://www.army   
technology.com/projects/merkava4-http://www.army  

  :  ، أنظر2009آذار /مارس 5ذي جويش كرونيكل،   33

out-speak-soldiers-http://www.thejc.com/articles/gaza  
  http://www.youtube.com/watch?v=JPRMWpH89c8&feature=channel:  أنظر 34 

  http://jewishvoiceandopinion.com/a/JVO20090204.html :أنظر  35
-http://idfspokesperson.com/2009/02/04/idf-investigation-results-dr-abu-el-eish: أنظر  36

residence-4-feb-2009-1708-ist/  
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7878711.stm: أنظر  37
وقد توفيت يف وقت الحق  ؛"بتسليم"نظر أيضاً رواية غادة أبو حليمة للحادثة أمام منظمة حقوق اإلنسان اإلرسائيلية أ  38

  :متأثرة بجراحها

g/English/Testimonies/20090104_Abu_Halima_home_set_on_http://www.btselem.or
fire_by_shelling.asp  

   :اإلسرائيلية حول الحادثة نفسھا" بتسليم"أنظر أيضاً شھادة نھى النجار إلى منظمة   39
http://www.btselem.org/English/Testimonies/20090112_Soldiers_shot_woman_wavi

ng_white_flag_in_Khuzaa.asp  
تم تدمري القوة، شأنها شأن جميع قوات األمن األخرى الخاضعة لسيطرة حكومة السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية،   40

  .2007حزيران /غزة يف يونيو منذ استيالء حماس عىل
ورقة حقائق حول "اتحاد العلماء األمريكيني : لالطالع عىل توضيح استخدامات وآثار الفسفور األبيض يف األسلحة أنظر  41

  :، متاحة يف املوقع"الفسفور األبيض

http://www.fas.org/biosecurity/resource/factsheets/whitephosphorus.htm  
 MDE)مندوبو املنظمة يزورون مرسح القتل يف قطاع غزة : األرايض املحتلة/منظمة العفو الدولية، إرسائيل: أنظر  42

  :، عىل املوقع2006ترشين الثاني /نوفمرب 8، بتاريخ (15/087/2006

MDE150872006en.html-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/087/2006/en/dom  
طعام ولفائف للجيش ، وجدوا بقايا 2009كانون الثاني /يناير 22عندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية املنطقة يف   43

اإلرسائييل ودفيئات جسدية ومنشورات صالة باللغة العربية وأكياس عسكرية مليئة بالفضالت، وعبارات مشينة فيها إهانة 

 4يف العديد من املنازل الواقعة يف األحياء التي استوىل عليها الجنود اإلرسائيليون بعد فرار سكانها يف ) بالعربية(وتهديد 

): باللغة العربية مع أخطاء إمالئية(وقالت إحدى العبارات املكتوبة عىل جدار منزل أبو حليمة املحروق . الثانيكانون /يناير

  ".من قوات الجيش اإلرسائييل، نحن آسفون"
  .أنظر الصورة عىل غالف هذا التقرير  44
 27ينة وقعت يف قطاع غزة يف الفرتة من ملخص من األمني العام لتقرير مجلس التحقيق التابع لألمم املتحدة يف حوادث مع  45

  .2009كانون الثاني /يناير 19إىل  2008كانون األول /ديسمرب
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  : أنظر  46

rters_15jan09.htmlhttp://www.un.org/unrwa/news/statements/SecGen/2009/headqua  
الرائد أفياد زيلربمان واملقدم يوري زنغر، ": أونروا"من بني قادة الجيش اإلرسائييل الذين تلقوا تحذيرات من موظفي   47

  .واللواء باروخ سبيغال
رقم وهذا هو . عىل أحد أجزاء قذائف املدفعية التي تستخدم الفسفور األبيض (P8-91K018-035)ُوجد الرقم التايل   48

  .ترشين األول/يف أكتوبر 1991القطعة ويشري إىل أن القذيفة تم تجميعها من قبل باين بلف يف عام 
  :أنظر  49

; http://www.haaretz.com/hasen/spages/1055761.html

http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/159354  
 27ملخص من األمني العام لتقرير مجلس التحقيق التابع لألمم املتحدة يف حوادث معينة وقعت يف قطاع غزة يف الفرتة من   50

  .2009كانون األول /يناير 19إىل  2008كانون األول /ديسمرب
جاء البيان رداً عىل سؤال من عضو الكنيست زيهافا غالون بشأن املزاعم املتعلقة باستخدام الجيش للفسفور األبيض يف   51

  .غزة
  :  أنظر  52

.com/video/#/video/world/2009/01/12/wedeman.gaza.israel.phosphorus.cnnhttp://edition.cnn  
  :أنظر  53

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5470047.ece  
  :أنظر  54

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5470047.ece  
  .ترجمة وثيقة باللغة العربية حصلت عليها منظمة العفو الدولية  55
شخص كانوا قد لجأوا إىل املدرسة يف اليوم الذي وقع فيه  1,900ملنظمة العفو الدولية إن نحو قال مسؤولون يف املدرسة   56

  .الهجوم
  : أنظر املواقع التالية  57

.il/MFA/Government/Communiques/2009/Initial_inquiry_school_incident_6http://www.mfa.gov

; 2009.htm-Jan-

nd+the+Headlines/Ttragedy_school_Jebalihttp://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/Behi

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1053138.html; and 2009.htm-Jan-ya_6  

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7814054.stm:  أنظر املوقع 58 
باللغة " (ملاذا ال تؤكد األمم املتحدة أن مدرستها كانت تُستخدم كقاعدة إلطالق الصواريخ؟"العقيد أوليفييه رفاويتز،   59

   :أنظر. 2009كانون الثاني /يناير 11، )الفرنسية

-lagace/200901/11/01-http://www.cyberpresse.ca/opinions/chroniqueurs/patrick
guerre.php-la-et-palestine-la-israel-gaza-816569  

 ً   :أنظر ايضا
http://video.google.fr/videosearch?q=gaza+france+24&hl=fr&emb=0&aq=3&oq=gaza

aq=3&oq=gaza+FR&start=10+FR#q=gaza+france+24&hl=fr&emb=0&  
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    :أنظر  60

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1231167272256&pagename=JPost%2F
JPArticle%2FShowFull    

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7814054.stm :  أنظر 61 

  

http://video.google.fr/videosearch?q=gaza+france+24&hl=fr&emb=0&aq=3&oq=gaza
+FR#q=gaza+france+24&hl=fr&emb=0&aq=3&oq=gaza+FR&start=10  

  .com/hasen/spages/1054284.htmlhttp://www.haaretz  :أنظر 62 

 27ملخص من األمني العام لتقرير مجلس التحقيق التابع لألمم املتحدة يف حوادث معينة وقعت يف قطاع غزة يف الفرتة من   63
  .2009كانون الثاني /يناير 19و  2008كانون األول /ديسمرب

 27ملتحدة يف حوادث معنية وقعت يف قطاع غزة يف الفرتة من ملخص من األمني العام لتقرير مجلس التحقيق التابع لألمم ا  64
  .2009كانون الثاني /يناير 19و  2008كانون األول /ديسمرب

  : أنظر". ذي غارديان"، جريدة "كيف تعمل السهام الخارقة"  65

o.uk/graphic/0,,2274464,00.htmlhttp://www.guardian.c  
  :أنظر  66

http://www.janes.com/defence/land_forces/news/jdw/jdw010522_2_n.shtml  
كانون األول /ديسمرب 29بتاريخ  (MDE 02/005/2002)أطفال يف خط النار : قتل املستقبلمنظمة العفو الدولية،   67

  :أنظر. 2002

-d7f1-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE02/005/2002/en/02775d56
936c90684588/mde020052002en.html-9df8-11dd  

 16، كان آخر استخدام للسهام الخارقة من قبل الجيش اإلرسائييل يف غزة يف "الرصاص املسكوب"وقبل استخدامها يف عملية 

بينما كان  ، عندما أطلقت دبابة إرسائيلية قذيفة سهام خارقة عىل الصحفي يف وكالة رويرتز فضل شنا2008نيسان /أبريل

فضيحة ما منظمة العفو الدولية، : أنظر. يقوم بتصوير الدبابة، فأردته قتيالً مع ثالثة مدنيني عزل آخرين، بينهم طفالن
  :أنظر املوقع. 2008آب /أغسطس 15يُسمى بتحقيق الجيش يف مقتل املصور يف غزة، 

-cameramans-inquiry-called-so-updates/news/armys-and-http://www.amnesty.org/en/news

20080815-scandal-gaza-killing  
أورالندو، بالواليات املتحدة، وهو  من قبل رشكة هيلفاير سيستمز أوف AGM 114ُصنع هذا الصاروخ من طراز هيلفاير   68

مرشوع مشرتك بني لوكهيدمارتن وبوينغ، بموجب عقد مع قيادة سالح الجو والصواريخ يف الجيش األمريكي يف ترسانة 

  .DAAH01 – 03 – 0106: ريدستون، ألباما، التي تستخدم يف عقودها الرقم
دى تعكس التعليمات للقوات بدقة، أم أنها تفسري لقواعد املالحظة ليست ورقة رسمية، وليس من الواضح إىل أي م.  69

الرصاص "وتحتوي الورقة عىل مالحظات حول الوضع خالل عملية . االشتباك من قبل قائد عسكري معني عىل مستوى متدن

هة إىل " املسكوب حظا "منى لهم ، وتت"جنود لواء غوالني"وُكتبت باللغة العربية عىل ظهر رسالة باللغة العربية أيضاً موجَّ

وقد عثر عليها عامل ميداني تابع ملنظمة غري حكومية فلسطينية تعمل يف مجال حقوق اإلنسان يف منزل ". سعيداً يف الحرب

  : أنظر. 2009كانون الثاني /كانت القوات اإلرسائيلية قد استولت عليه يف يناير

http://www.haaretz.co.il/hasen/spages/1072830.html  
  : أنظر  70
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es/ocha_opt_gaza_humanitarian_shttp://www.ochaopt.org/gazacrisis/admin/output/fil
ituation_report_2009_01_06_english.pdf  

  :أنظر  71

080109-news-http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/palestine  
  .ادية للجنود اإلرسائيليني يف غزة والضفة الغربية منذ زمن بعيدكانت هذه ممارسة اعتي  72
إن اإلنذار املبكر إجراء عملياتي : "2002ترشين الثاني /نوفمرب 26قال الجيش اإلرسائييل، يف دليل العمليات الصادر يف   73

ليني من أجل تقليص خطر يستخدم يف عمليات القبض عىل األشخاص املطلوبني، وطلب مساعدة السكان الفلسطينيني املح

واملقصود من ). القبض عليهم من دون إراقة دماء(إصابة املدنيني األبرياء، وكذلك األشخاص املطلوبني، إىل أدنى حد ممكن 

مساعدة السكان املحليني هو إعطاء إنذار مبكر للمقيمني يف املنزل لتمكني األبرياء من مغادرة املبنى وتمكني األشخاص 

وبعد تقديم ". تسليم أنفسهم قبل أن يصبح من الرضوري استخدام القوة، وهو أمر يعرض حياة البرش للخطر املطلوبني من

املركز القانوني لحقوق األقلية  –عدالة : أنظر. 2005ترشين األول /أكتوبر 6شكاوى، حظرت املحكمة العليا هذه املمارسة يف 

  : أنظر. HCJ 3799/02الضفة الغربية، العربية يف إرسائيل ضد قائد الجيش اإلرسائييل يف 

http://elyon1.court.gov.il/files_eng/02/990/037/a32/02037990.a32.htm  
  . 2.1أنظر تفاصيل مقتل روحية النجار يف الفصل   74
  :، عىل املوقع"كدروع برشية"ات ثالثة أطفال من عائلة النجار يتحدثون عن استخدامهم أنظر أيضاً شهاد  75

claim-shields-human-http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/23/gaza  
ن أهايل غزة مكاملات هاتفية من الجيش اإلرسائييل، كما حملت مئات اآلالف من املنشورات الرسالة تلقى عرشات اآلالف م  76

  :، أنظر"نفسها

1mideast.html?pagewantedhttp://www.nytimes.com/2009/01/01/world/middleeast/0
=1&_r=1  

تموز /كان مندوب منظمة العفو الدولية قد تلقى مثل هذه املكاملة يف مكتب منظمة العفو الدولية يف بريوت يف يوليو  77

  .ويقع املكتب يف منطقة لم تُستهدف إبان الحرب. 2006

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7878711.stm:  أنظر 78 

  http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSB485081:  أنظر 79 
   :أنظر  80

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2009/IDF_warns_Gaza_popul
2009.htm-Jan-ation_7  

منظمة العفو الدولية، : ة الصحية، أنظرلالطالع عىل تحليل أثار الحصار قبل النزاع عىل حق الفلسطينيني يف غزة يف الرعاي  81

 MDE)غزة  –سحق الحق يف الرعاية الصحية . تحرك للمهنيني الطبيني: إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة

  :عىل املوقع. 2007ترشين الثاني /، نوفمرب(15/044/2008
  :أنظر 2009ون الثاني كان/، يناير33، العدد املراقب اإلنسانيمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،   82

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/044/2008/en  
 وأربعة آخرون من املوظفني 11وثالثة من املتعاقدين معها أثناء تأدية واجباتهم، وُجرح " أونروا"ُقتل خمسة من موظفي   83

مبنى تابعاً  53كما أُصيب ما ال يقل عن . ووردت أنباء عن وقوع أربعة حوادث إطالق نار عىل قوافل املساعدات. متعاقدين

  .2009كانون الثاني /، يناير33العدد  املراقب اإلنسانيمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، : أنظر. لألمم املتحدة بأرضار
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  .2009شباط /، فرباير34، العدد املراقب اإلنسانيانية، مكتب تنسيق الشؤون اإلنس  84
  .2009آذار /مارس 16-24مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، التقرير األسبوعي حول حماية املدنيني،   85
ويقول مكتب تنسيق الشؤون . 2009شباط /، فرباير34، العدد املراقب اإلنسانيمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،   86

  .مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ُدمرت تماماً أو لحقت بها أرضار إبان النزاع 700إن نحو  اإلنسانية
، "الرصاص املسكوب"، قبل عملية 2009شباط /، فرباير34العدد  املراقب اإلنساني،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،   87

  .كان يُسمح لصيادي غزة بالصيد عىل بُعد ستة أميال بحرية عن الشاطئ
وحدة  3,914، فقد تم تدمري )2009شباط /فرباير 2(من أجل غزة التي أطلقتها األمم املتحدة  عاجلةفقاً للمناشدة الو   88

وتم . وحدة 18,918وحدة، وكرس نوافد  6,104وحدة، وارضار جزئية بنحو  4,831سكنية، وألحقت أرضار جسيمة بنحو 

  : ظر املوقعمركزاً صحياً، أن 38مستشفى و  16مدرسة و  164تخريب 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_humanitarian_monitor_2009_01_15_english.pdf  

gaza-in-operate-http://idfspokesperson.com/2009/01/16/paratroopers-  :أنظر املوقع 89 

ist-1026-2009-jan-16  
ملتناسبة ضد سنستخدم القوة غري ا: "ترشين األول، رصح غادي إيسنكوت، القائد العام يف القيادة الشمالية/أكتوبر 5يف   90

وهذا ... ومن وجهة نظرنا، فإنها تعترب قواعد عسكرية. كل قرية يُطلق منها الرصاص عىل إرسائيل، وسنحدث دماراً هائالً 

   :أنظر املوقع". ليس مجرد اقرتاح، بل هو خطة معتمدة

com/hasen/spages/1027755.htmlhttp://www.haaretz.   
ومع أن هذا البيان كان يتعلق بالهجمات املحتملة من قبل حزب الله ضد شمال إرسائيل، إال أنه يشري إىل عقيدة الجيش فيما  

  .يتعلق بعمليات االنتقام املدمرة خالل العمليات العسكرية
  : أنظر املواقع التالية  91

; 420683.php-http://www.iht.com/articles/2009/02/01/mideast/mideast.4  

  

;http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7863500.stm  

  

-vows-http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/4421726/Israel

attacks.html-rocket-Gaza-to-nserespo-disproportionate  
   :أنظر. 2009آذار /مارس 5، "ذي جويش كرونيكل"  92

out-speak-soldiers-http://www.thejc.com/articles/gaza  
، 10. ، ص2009كانون الثاني /يناير 9، "بماتشانه"جلة الجيش، يف م 401اللواء جيل دوغان، لواء سيرتيون، الكتيبة   93

  ".شهود املعارك"العمود 
تشري جميع األدلة املتوفرة إىل أن معظم املنازل التي استخدمها مقاتلون فلسطينيون ُدمرت بعد القتال وليس أثناءه، أي   94

  .بعد مغادرة املقاتلني أو قتلهم وانتشال جثثهم
، وهو حزب عنرصي ينادي بطرد الفلسطينيني، وتم حظره من قبل الكنيست "كاتش"هانا مؤسس حزب الحاخام مئري ك  95

  .1994، واعترُب خارجاً عىل القانون يف عام 1986يف عام 
، دورة "املقاتلون يتكلمون"، يف بروتوكول "الرصاص املسكوب"شهادتا جنديني خدما يف القوات الربية خالل عملية   96

املؤتمر  – 2009شباط /فرباير 13، أورانيم، "الرصاص املسكوب"رابني التحضريي للجيش بعد عملية خريجي برنامج 
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  .الشتوي
  : أنظر  97

rld/middleeast/articles/2008/12/30/israel_vows_all_http://www.boston.com/news/wo
out_war_on_hamas/?page=2  

  :أنظر  98

_r=1&hp=&pahttp://www.nytimes.com/2009/01/17/world/middleeast/17israel.html?
gewanted=all  

  :أنظر  99

http://domino.un.org/unispal.NSF/59c118f065c4465b852572a500625fea/3f64338e11ed7eac85

25756e004fda82!OpenDocument  
  .اللجنة الرباعية تضم الواليات املتحدة، روسيا، االتحاد األوروبي، واألمم املتحدة  100
، كان مصنع معالجة املجاري هو مرشوع البنية التحتية الوحيد يف غزة، الذي سمحت إرسائيل 2007حزيران /منذ يونيو  101

لب توني بلري، مراراً وتكراراً، من إرسائيل السماح بإدخال املواد وقد ط. بإدخال بعض املواد إىل غزة من أجل العمل به

  .الرضورية لهذا املرشوع
  :أنظر  102

http://www.youtube.com/watch?v=46s_9DEhmWU  
  :أنظر  103

http://www.ochaopt.org/cluster/admin/output/files/ocha_opt_agriculture_assessment
153410.pdf-20090302-_report_english  

  :أنظر  104

http://domino.un.org/unispal.nsf/c25aba03f1e079db85256cf40073bfe6/3460c6baf5848a5f852

-the-in-http://www.wfp.org/news/hungerand  5757800486411!OpenDocument

news?page=1&tid=107  
   :أنظر  105

s/2009/Warning_leaflets_dropphttp://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communique
2009.htm-May-ed_Gaza_Strip_25  

، (MDE 15/033/2004) هدم املنازل وتدمري األرايض واملمتلكات: تحت األنقاض: منظمة العفو الدولية: أنظر مثالً   106

  :عىل املوقع

www.amnesty.org/en/library/info/MDE 15/033/2004http://  
  .كما يشمل عمليات هدم منازل عائالت الفلسطينيني املتهمني بتنفيذ هجمات ضد اإلرسائيليني، كعمليات انتقامية  107
لسلطة إن مصدر ا": "بتسليم"انظر مثالً رد الناطق بلسان الجيش اإلرسائييل عىل منظمة حقوق اإلنسان اإلرسائيلية   108

، هو جزء من قوانني "االحتياجات العسكرية"للقوات اإلرسائيلية إللحاق الرضر باملمتلكات الخاصة يف أوقات القتال، وهو 

الذي يسمح بتدمري  1907من اتفاقية الهاي لعام  (g)23ويشري تحديداً إىل النظام رقم . الحرب، وهو جزء من القانون الدويل

سياسة التدمري ": بتسليم"من تقرير منظمة ..." (تقتضيها رضورات الحرب بصورة ال مناص منهااملمتلكات يف الحاالت التي 

  www.btselem.org:  ، أنظر2002شباط /وهدم املنازل وتخريب األرايض الزراعية يف قطاع غزة، فرباير
وهي تطلق ضد القوات اإلرسائيلية يف غزة  –كيلومرتات  3أي نحو  –صواريخ مدى قذائف املورتر أقرص بكثري من مدى ال  109
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  .ومحيطها وعىل القرى اإلرسائيلية األكثر قرباً من غزة
، إال أنه يعتقد أن الصواريخ التي وصلت أشدود وبرئ السبع هي من عيار "غراد"مع أنها توصف بأنها صواريخ من نوع   110

  :  واألطول مدى منها" غراد"مم، املختلفة عن صواريخ  122

qassam.htm-http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas  
111  

http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israe
l/Missile+fire+from+Gaza+on+Israeli+civilian+targets+Aug+2007.htm#statistics  

ت قذائف املورتر التي أطلفتها الجماعات الفلسطينية املسلحة عىل املستوطنات اإلرسائيلية السابقة داخل قطاع غزة قتل  112

كما قتل عدة ). إرسائييل واحد، وفلسطينيني اثنني، وتايالنديني اثنني، وصيني واحد( 2005و 2004ستة مدنيني أيضاً يف 

  .ريخ أو قذائف مورتر لم تصل إىل إرسائيل وسقطت داخل القطاعفلسطينيني داخل قطاع غزة جراء أصابتهم بصوا
كان املستشفى يرغب يف بناء غرفة طوارئ ومرافق أخرى محصنة لبضع سنوات، ولكن السلطات الحكومية أوقفت البناء   113

ينية عىل نقل الرفات بسبب وجود مقربة قديمة موجودة، حسبما ذكر، يف املوقع الذي اختري للبناء، وبسبب اعرتاض املؤسسة الد

، تقدم مقيمون يف عسقالن بالتماس إىل املحكمة العليا مطالبني بالسماح 2009شباط /ويف فرباير. املوجودة يف القبور القديمة

  .باستئناف البناء
زة ما يف بعض الحوادث التي وقعت يف قطاع غ" هيئة تحقيق املقر الرئييس لألمم املتحدة "ملخص األمني العام لتقرير   114
  .2009كانون الثاني /يناير 19و 2008كانون األول /ديسمرب 27بني 

 115 qassam.htm-http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas  
  .أو غري مشهورة تدعي املسؤولية عن الصواريخ أو الهجمات يف بعض األحيان كانت منظمات صغرية أخرى غري معروفة  116

 117 http://www.alqassam.ps/arabic/statistics.php  
 118 -will-and-right-our-resistance-wadih-abu-http://www.pflp.ps/english/?q=comrade 

co  
 119 http://www.kataibaqssa.com/newarab/news.php?action=view&id=568  

لرقم الفلسطيني األعىل املحتمل يتضمن هجمات قامت بها بصورة مشرتكة جماعتان أو أكثر، ولكن جرى إدراجها ا  120

ومن املحتمل أيضاً أن تكون . كهجمات منفصلة من قبل كل جماعة، وربما تتضمن أيضاً صواريخ لم تصل األرايض اإلرسائيلية

أيضاً، " رسايا القدس"فعىل سبيل املثل، ادعت . لحال يف كثري من األحيانبعض الجماعات قد بالغت يف األرقام قصداً، كما هو ا

جندياً إرسائيلياً،  18يف بيان أعلنت فيه عن هجمات بالصواريخ عىل إرسائيل، أنها قد قتلت 

n/index.php?opr=ShowDetails&ID=35091http://www.maannews.net/e وهو رقم يرفضه ،

الجيش اإلرسائييل، الذي قال إن العدد اإلجمايل للجنود الذين قتلوا عىل أيدي الجماعات الفلسطينية املسلحة أثناء عملية 

نرياناً "ث شملت كان ستة جنود، إضافة إىل مقتل أربعة عىل أيدي جنود إرسائيليني آخرين يف حواد" الرصاص املسكوب"

  ".  صديقة

 121 hamas-israel-http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/06/gaza  
 122  -aggression-israeli-agency-news-ma-interview-http://www.pflp.ps/english/?q=pflp
g  
 123 8http://www.kataibaqssa.com/newarab/news.php?action=view&id=56  
 124  http://www.youtube.com/watch?v=TfEcNhFLKnk&feature=related  
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 MDE 21/001/2009( ،12: رقم الوثيقة(حملة حماس املميتة يف ظل الحرب عىل غزة أنظر منظمة العفو الدولية،   125

  :2009شباط /فرباير

-f762-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE21/001/2009/en/9f210586
f57af21896e1/mde210012009en.html-8fd7-11dd  

 MDE 21/020/2007( ،24: رقم الوثيقة( يمزق قطاع غزة رصاع الفصائلأنظر منظمة العفو الدولية،   126

  http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/020/2007: 2007ترشين األول /أكتوبر
  .ربوتوكول اإلضايف األولمن ال 58املادة   127
، عىل سيطرة فعلية عىل حدود غزة مع مرص، كما هو واضح 2005أبقت إرسائيل، إثر إعادة نرش قواتها من غزة يف نهاية   128

عت ما بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية ومرص، تحت ] معرب رفح[من حقيقة أن االتفاقية الثالثية لتشغيل هذه الحدود  وقِّ

وباملثل، أعلن املسؤولون اإلرسائيليون بصورة متكررة أنهم لن يسمحوا بفتح حدود غزة مع مرص طاملا . ات املتحدةرعاية الوالي

، محتجزاً يف غزة؛ 2006حزيران /ظل جلعاد شليط، الجندي اإلرسائييل الذي أرسته الجماعات الفلسطينية املسلحة يف يونيو

": ما لم يطلق رساح شاليط، فستظل رفح مغلقة: الدفاع مسؤول رفيع املستوى يف وزارة"وانظر، مثالً، 

3557573,00.html-http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L؛ وكذلك :

http://www.haaretz.com/hasen/spages/995739.html  
بمغادرة غزة عرب معرب إريتز ) روس وأوكرانيني وأمريكيني ونرويجيني(شخصاً  226سمحت إرسائيل ألجانب بلغ عددهم   129

  :2009كانون الثاني /يناير 2مع إرسائيل يف 

http://www.ochaopt.org/gazacrisis/admin/output/files/ocha_opt_gaza_situation_report
_2009_01_03_english.pdf  

130  
http://www.ochaopt.org/gazacrisis/admin/output/files/ocha_opt_gaza_situation_report

_2009_01_05_english.pdf  
 MDE 21/001/2009( ،12: رقم الوثيقة( حملة حماس املميتة يف ظل الحرب يف غزةأنظر منظمة العفو الدولية،   131

  :2009شباط /فرباير

-f762-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE21/001/2009/en/9f210586
012009en.htmlf57af21896e1/mde210-8fd7-11dd  

أنظر . 2007حزيران / يونيو 7، جرى إغالق معربرفح منذ اتفاقية التنقل واملرور، التي تراقب تنفيذ )OCHA(طبقاً لـ   132

  : ولالطالع عىل نص اتفاقية التنقل واملرور، أنظر). http://www.ochaoprt.org(بشأن التنقل واملرور ) OCHA(تقارير 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Agreed+document
tm2005.h-Nov-s+on+movement+and+access+from+and+to+Gaza+15  
تقف الحكومة اإلرسائيلية وحيدة وسط املجتمع الدويل يف االدعاء بأن اتفاقية جنيف الرابعة ال تنطبق عىل األرايض   133

  .الفلسطينية املحتلة
إرسائيل واألرايض لالطالع عىل تحليل لسياسة إرسائيل العقابية وهدم البيوت كجريمة حرب، أنظر منظمة العفو الدولية،   134

أيار /مايو MDE 15/033/2004( ،17: رقم الوثيقة( هدم البيوت وتدمري األرايض واملمتلكات: ت األنقاضتح: املحتلة

2004:http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2004   
اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب، صفحة : تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر،  135

225 .   
ولكن هناك إجماع بأن من شأن بعض . ليس ثمة تعريف واضح للمشاركة املبارشة يف األعمال العدائية يف القانون الدويل  136
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  .العدو، أن يشكل مشاركة مبارشة األنشطة، من قبيل استعمال األسلحة الرتكاب أعمال عنف ضد قوات
  ).1)(ب)(2(8املادة   137
الفائدة "يفرس التعليق الرسمي للجنة الدولية للصليب األحمر املتعلق بالربوتوكوالت امللحقة باتفاقيات جنيف عبارة   138

  ".و متوسطةمن غري املرشوع شن هجوم ال يتيح سوى فوائد محتملة أ"بالقول إنه " العسكرية املتوقعة بصورة قطعية
  ).4)(ب)(2(8قانون روما األسايس، املادة   139
املادة . 589، صفحة 156، القواعد، القاعدة 1اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، املجلد   140

  ).1)(ب)(2(8
  ).4)(أ)(2(8قانون روما األسايس، املادة   141
  ).23)(ب)(2(8ئية الدولية، املادة قانون روما األسايس للمحكمة الجنا  142
  )   .25)(ب)(2(8، )24)(ب)(2(8، )3)(ب)(2(8قانون روما األسايس ، املادة   143
تعترب املحكمة أن الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تبطل يف حالة النزاع املسلح، إال من خالل أثر تعليق "  144

، املرتتبات القانونية "من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 4يف املادة األحكام من النوع الذي يمكن أن نجده 

، تقارير محكمة العدل 2004تموز /يوليو 9عىل بناء الجدار يف األرايض الفلسطينية املحتلة، الرأي االستشاري الصادر يف 

ينطبق العهد أيضاً عىل حاالت النزاع املسلح : "11لفقرة ، ا31أنظر أيضاً لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام . 2004الدولية 
وبينما يمكن أن تكون بعض القواعد األكثر تحديداً يف القانون الدويل . التي تنطبق عليها قواعد القانون الدويل اإلنساني

فإن كال مجايل اإلنساني أوثق صلة ألغراض تأويل الحقوق التي يكرسها العهد، فيما يخص بعض الحقوق الواردة فيه، 
طبيعة الواجب القانوني العام املفروض عىل الدول األطراف : 31التعليق العام ". القانون متكامالن، وال ينفي أي منهما اآلخر

  .يف العهد
  .10، الفقرة 31لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام   145
املادة (الحق يف أعىل مستوى من الصحة يمكن بلوغه : 14لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام   146

  ).2000(الذي جرى تبنيه يف الدورة الثانية والعرشين . 29، الفقرة )12
يف مجرى العمليات القتالية لنزاع مسلح، يستند املعيار الخاص بما يشكل انتهاكاً للحق يف الحياة إىل ما ينطبق عىل الحالة   147

  .انيمن القانون الدويل اإلنس
 UN Doc.E/C.12/2002/11، الحق يف املاء، 15لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام   148

)2002.(  
الدورة (، اإلجالء القرسي، والحق يف السكن الكايف 7لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام   149

  .4، الفقرة )1997( 113، ص 4، امللحق UN Doc.E/1998/22، )1997السادسة عرش، 
الدورة (، اإلجالء القرسي، والحق يف السكن الكايف 7لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام   150

  .7، الفقرة )1997( 113، ص 4، امللحق UN Doc.E/1998/22، )1997السادسة عرش، 
من العهد الدويل الخاص بالحقوق ) 3(2لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان مكرس يف املادة  الحق يف سبيل انتصاف فعال  151

 14من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، واملادة  8ومعرتف به كذلك يف املادة . املدنية والسياسية

من اتفاقية  39القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملادة  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة

من الربوتوكول  91واملتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربية، واملادة  1907من اتفاقية الهاي لعام  3حقوق الطفل، واملادة 

  .من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 75اإلضايف األول، واملادة 
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سية والتوجيهية بشأن الحق يف سبيل لالنتصاف والتعويض لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل املبادئ األسا  152

، التي )املبادئ األساسية بشأن الحق يف االنتصاف والتعويض(لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساني 

 UN، 2005كانون األول /ديسمرب 16الصادر يف  60/147ارها تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة وأعلنتها يف قر 

Doc.A/RES/60/147.  
  .9، وامليثاق العربي لحقوق اإلنسان، املادة )3(2عىل سبيل املثال، العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة   153
  .150ول، القواعد، القاعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل العريف، املجلد األ   154
  .150اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل العريف، املجلد األول، القواعد، القاعدة   155
  .139اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل العريف، املجلد األول، القواعد، القاعدة   156

 157  -cast-from-findings-announcement-http://idfspokesperson.com/2009/04/22/idf
investigations-lead  

قر إىل املصداقية وليس تحقيق الجيش اإلرسائييل يفت: األرايض الفلسطينية املحتلة/إرسائيلأنظر منظمة العفو الدولية،   158
  : 2009نيسان /أبريل 23، بديالً للتحقيق املستقل

-palestinian-es/israeloccupiedreleas-media/press-http://www.amnesty.org/en/for
credibil-lacks-probe-army-israeli-territories  



أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن عناوين منظمة العفو 

الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى األمانة الدولية 

Amnesty International, International Secretariat, :للمنظمة في لندن، على العنوان التالي
Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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