
 ۲۰۱٥ خريف، ۱۰٤، العدد ۲٦المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق دولية
 

۱ 
 

 

 سنةغزة يف  على العدوانجلنة األمم املتحدة املستقلة للتحقيق بشأن  تقرير

واجلماعات  إسرائيلارتكاب كل من  إىلمعلومات كثيرة تشير  يجد ،٢٠١٤

0Fحمتملة املسلحة الفلسطينية جرائم حرب

∗
 

 ]مقتطفات[ .٢٠١٥/  ٦/  ٢٢جنيف، 

 

معلومات  ٢٠١٤جمعت جلنة األمم املتحدة املستقلة للتحقيق بشأن النزاع يف غزة يف عام 

 .ات املسلحة الفلسطينية جلرائم حرب حمتملةواجلماع إسرائيلارتكاب كل من  إىلكثيرة تشير 

إن مدى الدمار : "يف اليوماقالت رئيسة اللجنة القاضية ماري ماكغوان ديفيس يف مؤتمر صح

هناك "أضافت أن ، و"سيؤثران على األجيال القادمةو ،ينواملعاناة اإلنسانية يف قطاع غزة غير مسبوقَ 

 ."معات التي تتعرض لتهديد منتظمبين ا�ت إسرائيليف  اًمستمر اً خوف أيضاً

خدمت يف قطاع زيادة كبيرة يف القوة التدميرية التي استُ ٢٠١٤شهدت األعمال العدائية عام 

د ققذيفة دبابة ومدفعية، و ٥٠٬٠٠٠يل وحوا ،ضربة جوية ٦٠٠٠أكثر من  إسرائيلفقد أطلقت  ،غزة

أطلقت اجلماعات و .يوماً ٥١لتي استمرت العملية ايف  ـثلثهم أطفال  ـمدنياً فلسطينياً  ١٤٦٢ل قُت

 / آبيوليو و / يف تموز إسرائيلقذيفة هاون باجتاه  ١٧٥٣و ،صاروخاً ٤٨٨١املسلحة الفلسطينية 

 .على األقل ١٦٠٠وإصابة  ،مدنيين ٦ا أسفر عن مقتل ممّ ،٢٠١٤أغسطس 

، ولقد أدىل الناجون يف منازلهم ـال سيما النساء واألطفال  ـل مئات املدنيين الفلسطينيين قُت

 الركام يف ثوانأكوام من التراب و إىلت املباين لبشهادات مفصلة تصف الضربات اجلوية التي حوّ

: [....] ١٩يوليو قتل  / تموز ٢٦قال أحد أفراد عائلة النجار بعد هجوم على خان يونس يوم . معدودة

كلنا : "وأضاف ،"فايل كلهم ماتواأطعلمت يف وقت الحق أن أختي وأمي وو ،استيقظت يف املستشفى"

 ."ن بقوا على قيد احلياةمتنا يف ذلك اليوم حتى مَ

                                                           

∗
 :التايل جملس حقوق اإلنسان، يف الرابط ـ املوقع اإللكتروين لألمم املتحدة: املصدر 

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16119&LangID=A 
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عائلة على األقل ثالثة من أفرادها أو أكثر يف هجوم على مبنى سكني يف صيف  ١٤٢فقدت 

حتى  ـل ممارستها للضربات اجلوية مل تعدّ إسرائيلحقيقة أن . اًشخص ٧٤٢مقتل  إىلأدى  ،٢٠١٤

ا إذا كان هذا جزءاً من سياسة أوسع تثير التساؤل عمّ ـثارها الوخيمة على املدنيين آبعدما اتضحت 

 .ولين يف احلكومةؤأكبر املس ـضمنياً على األقل  ـوافق عليها 

سلحة تقتل وتصيب يف على نطاق واسع أل إسرائيلر جلنة التحقيق عن قلقها إزاء استخدام تعبّ 

ن استخدامها يف مناطق إإالّ  ،سلحة ليست ممنوعة قانوناًاأل على الرغم من أن هذهو .منطقة كبيرة

أيضاً على ما يبدو  هناكو. قتل مقاتلين ومدنيين دون تمييز إىلدي على األرجح مكتظة بالسكان سيؤ

ما كان يعتبر بصورة تلقائية  ،ي حتذيرات للناس بإخالء منطقةسرائيلصدار اجليش اإلإنمط آخر عند 

ل مئات قُت. تملة جداً، وجتعل هذه املمارسة الهجمات على املدنيين حممقاتل ]هو[ شخص باقٍ يأن أ

ي يف غزة الذي بدأ يف منتصف سرائيلفت أثناء التوغل البري اإلدُمرت آالف املنازل أو أُتلو ،األشخاص

 لمساعدة من الناسوا نداءات يائسة ل، وقالت مراكز اتصال اإلسعاف أنهم تلق٢٠١٤ّيوليو  / شهر تموز

قال شاهد عيان يف رفح يف أوائل و. ا صراخ أطفال صغار يف اخللفيةقد سمعوا خاللهيف الشجاعية، و

كان : "ي عملية كبرى هناك بعد اعتقادهم بأسر أحد جنودهمسرائيلأغسطس حيث أطلق اجليش اإل / آب

جلنود عندما تكون سالمة أحد ا: "قالت القاضية ديفيسو ".تقريباً انفجار كل عشر ثوانهناك 

 ."فإنهم على ما يبدو يضربون بكل القوانين عرض احلائط ،يين يف خطرسرائيلاإل

حتدث لت حياتهم، وبقلق بالغ وعطّ إسرائيلاملدنيين يف ألعمال العدائية أيضاً اأصابت 

 ،هم القصف من نوافذ غرفة جلوسهمضطرابهم لرؤيتان يسكنون بالقرب من قطاع غزة عن الشهود الذي

طالق صفارات إع أطفالهم يف الوقت املناسب عند مالجئ األمان م إىليف الوصول  ا أيضاً لكنهم عانوو

يبدو أن الغرض من وراء إطالق آالف الصواريخ وقذائف و. القادمةرهم من الهجمات اإلنذار لتحذّ

 ذلك اكتشف اجليش إىلوباإلضافة . هو نشر الرعب بين املدنيين هناك إسرائيلالهاون العشوائي على 

لقد و. وم على جنوده خالل تلك الفترةخدمت للهجاستُ إسرائيل إىلنفقاً تمتد من غزة  ١٤ي سرائيلاإل

يين الذين خشوا من الهجوم عليهم يف أي حلظة سرائيلسببت فكرة األنفاق صدمة نفسية للمدنيين اإل

 .من قِبل مسلحين يخرجون من حتت األرض

يف الفترة ما بين  ٣٠٢٠ح وجُر ،فلسطينياً ٢٧ل ة قُتربية بما فيها القدس الشرقييف الضفة الغ

لى كان عدد القتلى يف هذه الشهور الثالثة مساوياً لعدد القتو. ٢٠١٤أغسطس  / آبيونيو و / حزيران

ية سرائيلر اللجنة عن قلقها إزاء ما يبدو استخدام قوات األمن اإلتعبّو. بأكمله ٢٠١٣اإلجمايل لعام 

 .ا يزيد احتمال الوفاة أو اإلصابة اخلطيرةممّ ،للسيطرة على التجمعات املتزايد للذخيرة احلية
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يسود اإلفالت من العقاب على كل املستويات عن االنتهاكات املزمعة التي ارتكبتها القوات 

ها ر سجلأن تغيّ  إسرائيلعلى "نه إضان يقول املفوّو. ية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزةسرائيلاإل

املساءلة على اجلانب الفلسطيني أيضاً غير كافية "أن  نيضيفاو ،"اءلة ا�طئيناملؤسف يف مس

 ."باملرة

بغلق حتقيقها اجلنائي يف قضية قتل أربعة  إسرائيلر جلنة التحقيق عن انزعاجها من قرار تعبّ 

تمعت ية قد اسسرائيلال يبدو أن السلطات اإل، و٢٠١٤يوليو  / تموز ١٦أطفال على الشاطئ يف غزة يوم 

يثير تساؤالت حول األمر الذي  ،أقوال الصحفيين الدوليين والعديد من شهود العيان الفلسطينيين إىل

 .دقة حتقيقاتها

 ٢٠١٤سبتمبر  / قام جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بتشكيل اللجنة يف شهر أيلول

قانون حقوق اإلنسان الدويل يف سياق العمليات روقات القانون الدويل اإلنساين وللتحقيق يف كل خ

الواليات (تتكون اللجنة من القاضية ماري ماكغوان ديفيس جريت الصيف املاضي، وكرية التي أُ العس

 ).السنغال(دكتور دودو ديِين و ،)كيةرياملتحدة األم

ذن واإلاملتكررة للحصول على معلومات  ية لطلبات اللجنةسرائيلمل تستجب السلطات اإل

ات مروعة ن اللجنة حصلت على شهادإ إالّ ،األرض الفلسطينية احملتلة املباشرو إسرائيلبدخول 

املقابالت الهاتفية، كما قامت بإجراء مقابالت عد ومؤتمرات الفيديو عن بمباشرة عن طريق سكايب و

شهادات  ىلإاألردن، واستمعت  إىلربية خالل زيارتين وجهاً لوجه مع ضحايا وشهود من الضفة الغ

 ،مقابلة سرية ٢٨٠قد أجرت جلنة التحقيق أكثر من و .جنيف إىلسافروا  إسرائيلد من شهوضحايا و

 .شهادة مكتوبة ٥٠٠ت نحو وتلقّ

الدكتور ديِين بذكر عدد رئيسة اللجنة القاضية ديفيس و تامثنين قعند نشر التقرير يوم اال

ن بينها أنه على الدول أن تدعم مويل اتخاذها، وخلطوات التي ينبغي على األطراف وا�تمع الدمن ا

 .بقوة عمل احملكمة اجلنائية الدولية فيما يخص األرض الفلسطينية احملتلةو

، "قدرتهم على التحملالهائلة ولقد تأثرنا كثيراً بمعاناة الضحايا : "ضان بقولهماختتم املفوّ او

 ."نهاء دورة العنفإيف  لو بقدر صغيرنأمل فقط أن يسهم تقريرنا حتى و": أضافاو

جملس األمم املتحدة حلقوق  إىلمن املقرر أن تقوم جلنة التحقيق بتقديم تقريرها رسمياً 

 .يف جنيف ٢٠١٥يونيو  / حزيران ٢٩اإلنسان يف 


