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العدوان الحربي اإلســـرائيلي األخير على قطاع غزة، الذي اســـتمر ثمانية أيام متتالية واســـتهدف أبناء شعبنا بكل 

مكوناته ومقوماته البشـــرية والمادية، مثل حلقة في سلسلة عدوان متواصلة وتيرتها ترتفع وتنخفض وفقًا لصانع 

القرار في دولة االحتالل.

فالعدوان الذي بدأ باغتيال أحمد الجعبري متبوعًا بقصف عنيف لما أسمته قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي قواعد 

إطالق الصورايخ في عمليٍة أطلقت عليها »عامود الســـحاب«، اســـتخدمت فيها الســـالح الجوي والبري والبحري لقتل 

المواطنين المدنيين، فخلف العدوان خســـائر فادحة في األرواح ما بيـــن صفوف المدنيين، ودمارًا  هائاًل في منازل 

المواطنين والبنى التحتية.

ل والعائالت اآلمنة فكان منها: اســـتهداف منزل 
ّ
واســـتهدفت قوات االحتالل في هذه الحرب منازل المواطنين الُعز

عائلة الدلو أدى إلى استشـــهاد 12 و إصابة 11 من العائلة، واســـتهداف منزل عائلة أبو زور أدى إلى استشـــهاد 3 و 

إصابة 20، واستهداف منزل عائلة حجازي أدى إلى استشهاد 3 و إصابة 12، واستهداف منزل عائلة أبو كميل أدى 

إلى استشـــهاد 5 وإصابة آخرين، اســـتهداف منزل النصاصرة أدى إلى استشـــهاد 2 و إصابة 8. وأبرز المبانى التى 

قصفت وتســـببت فى خســـائر فادحة ملعب فلســـطين الذى قصفته ومجمع أبو خضرة الحكومى ما أدى إلى تدميره 

وإلحاق دمار هائل بالمباني والمنازل والمحال التجارية والبنوك والمكاتب الصحفية التي تقع في محيطه، في مشهد 

غير مالمح المنطقة. وتم استهداف مجلس وزراء الحكومة في غزة.

عالوة على تضرر 50 مدرسة ما بين جسيمة ومتوسطة ولم تسلم المساجد والمقابر فقد تم تدمير مسجدين بشكل 

كلي و36 بشـــكل جزئي، إضافة إلى استهداف 6 مقابر ما أدى إلى تناثر أشالء وعظام الموتى. عالوة على استهداف 

البيارات واألراضي المزروعة والمحاصيل الزراعية.

ونظرًا لجســـامة العدوان فقد تم تخصيص هذا العدد من الفصلية، للعدوان االحتاللي الحربي على قطاع غزة، حيث 

يتضمـــن عناوين ومقاالت تتناول مختلف الجوانب التي تســـبب بها هذا العـــدوان، فمن صور الصمود  إلى قصص 

إنسانية، وقوفًا عند أحالم الطفولة التي وئدت في مهدها، ومعاناة المرأة األم واألخت والزوجة واإلبنة، فالجرائم بحق 

الصحافيين والمؤسســـات اإلعالمية، وليس انتهاًء بالجوانب الحقوقية والقانونية المتعلقة بحصول فلسطين على 

عضوية األمم المتحدة بصفة مراقب. ويتضمن العدد أيضًا بيانات ومواقف الهيئة التي أصدرتها خالل هذا العدوان 

عالوة على تعريٍف بآخر التقارير الصادرة عن الهيئة.  

إن األلم والدمار الذي تســـبب به هذا العدوان والخسائر التي ســـببتها جرائم الحرب والعدوان االحتاللي تتطلب منا 

جميعًا العمل على إنهاء االنقســـام البغيض وتحقيق المصالحة واستغالل حالة الصمود األسطوري ألبناء قطاع غزة 

وحالـــة وحدة الصف الجماهيرية ما بين جميع أبناء الشـــعب الواحد في الداخل والشـــتات، لكي نتمكن من مطالبة 

المجتمع الدولي ونحن موحدين بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه حقوق أبناء شعبنا والتحقيق في جرائم االحتالل 

التـــي ارتكبها في هذا العدوان بحق المدنيين وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة وضمان عدم افالتهم من العقاب، 

وكذلك اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإنهاء احتالل األراضي الفلســـطينية ومالحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب 

هذه الجرائم، وتحميل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه أفعاله التي تتنافى وأبسط مبادئ 

القانون الدولي اإلنسان. 

المحرر

تقديم
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الشهيد أحمد الجعبري ضحية جديدة لجرائم االغتياالت اإلسرائيلية 

التي اســـتهدفت قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في إطار 

سجل دموي تفاقم منذ بدء انتفاضة األقصى في عام 2000. 

تل الجعبري نائب قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة 
ُ
ق

المقاومة اإلســـالمية )حماس( ومرافقـــه محمد الهمص، وذلك في 

يـــوم األربعاء 14 نوفمبر 2012،  بقصف طائرة حربية إســـرائيلية 

لسيارة مدنية كانا يستقالها في مدينة غزة.

االغتياالت اإلسرائيلية 
جرائم حرب

* أحمد نهاد الغول

لقد دأبت قوات االحتالل الحربي اإلســـرائيلي بين الحين 
واآلخـــر على القيـــام بعمليـــات اغتيال لقـــادة فصائل 
المقاومة الفلســـطينية في إطار سياســـة أصبحت نمطًا 
إســـرائيليًا تقليديًا، تجـــاوز كافة القوانيـــن والمواثيق 
واألعراف الدولية واإلنسانية وحقوق اإلنسان في السلم 
والحرب. وتطلق إســـرائيل على هـــذه االغتياالت تعبير 

* مدير مكتب الوسط وجنوب قطاع غزة
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»القتل المســـتهدف«، وتَدعي أنها تستهدف أشخاصًا 
مطلوبين يشـــكلون خطـــرًا على أمن دولة إســـرائيل وال 
تســـتطيع الوصول إليهـــم العتقالهـــم لتواجدهم في 
مناطـــق ال تخضع لســـيطرتها. والواقع أن ال شـــيء يبرر 
قتل إنسان خارج إطار القضاء وهو ما يعني تنفيذ حكم 
باإلعدام على شـــخص ما دون محاكمـــة ودون أن ُيعطى 

فرصة للدفاع عن نفسه.

اغتيال إسرائيل لقادة فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر النماذج 

وضوحًا للتدليل على جرائم القتل العمد، مع سبق اإلصرار والترصد، 

وبموافقة رسمية وعلنية من أعلى الهيئات السياسية والعسكرية 

في دولة االحتالل. ويعد وفقًا التفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، 

من األعمال المحظورة على الـــدوام بين أطراف أي نزاع، ألنه اعتداء 

على حق اإلنسان في الحياة، ويشكل خرقًا لمبدأ المحاكمة العادلة، 

بإصدار حكم وتنفيذ عقوبة دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة 

كفل فيها جميع الضمانات القضائية 
ُ
مشكلة تشـــكياًل قانونيًا، ت

الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة. وهذا يشكل جريمة حرب وفقًا 

للمادة الخامسة »الفقرة ج« والمادة الثامنة » الفقرة 2/أ«  من النظام 

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كمـــا تعد االغتياالت انتهاكًا للحق في الحياة وهو األســـاس الذي 

ترتبت عليـــة كافة الحقوق األخرى، وعند فقـــده فال قيمة للحقوق 

األخـــرى. لذلك فإن لهذا الحق أهمية خاصة في االحترام والحماية، 

وقد أفردت لـــه المواثيق الدولية، نصوصـــًا قانونية أصبغت عليه 

حماية قانونية دولية، حيث نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان 

في المادة الثالثة علـــى »أن  لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي 

األمان على شـــخصه«. كمـــا نص العهد الدولـــي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية في المادة السادسة على أن »الحق في الحياة 

حق مالزم لكل إنســـان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. وال يجوز 

حرمان أحد من حياته تعسفًا«.

الســـؤال الـــذي يبقى في ضميـــر كل حقوقي وناشـــط في مجال 

حقوق اإلنســـان: هل يمكن قبول جرائم الحرب اإلسرائيلية وعدم 

التحرك من أجل محاســـبة فاعليها؟ ال شـــك أن االكتفاء بالدعوات 

للمجتمع الدولي للقيام بواجباتـــه، ومقابلة ذلك بعدم الجدية في 

محاســـبة مقترفي تلك الجرائم من قادة إسرائيل بحق المواطنين 

الفلســـطينيين، سيظل على الدوام وصمة عار في جبين اإلنسانية 

وتخاذلهـــا في نصـــرة الضحية. ولكـــن ال بد مع هـــذا الواقع أن ال 

نيأس من مالحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة ال ســـيما أن 

الفرصة لتقديـــم الدعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية باســـم 

الفلســـطينيين أصبح ممكنا في ظل قبول عضوية دولة فلسطين 

»عضو مراقب« في األمم المتحدة ومحاســـبة مرتكبي جرائم الحرب 

كونها جرائم ال تسقط بالتقادم. 

كذلك على الدول أن تفي بالتزاماتها وأن تتخلى عن تقاعسها في 

عـــدم التحرك الفوري للوفاء بالتزاماتها الـــواردة في المادة األولى 

مـــن اتفاقية جنيـــف الرابعة والتي تتعهـــد بموجبها بأن تحترم 

االتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع األحوال، كذلك التزاماتها 

الواردة في المادة 146 من االتفاقية بمالحقة المتهمين باقتراف 

مخالفات جسيمة لالتفاقية.
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وليس سهاًل على الفلسطينيين أن يقنعوا أنفسهم أّن القتل المستمر 

والحرب النفسية والتاريخ يعود فقط إلى أربع سنوات ماضية من تاريخ 

عملية ما يســـمى "الرصاص المصبوب" التي وقعت نهاية العام 2008 

كب خاللها من جرائم بحقهم، وقتل األطفال 
ُ
وبداية العام 2009، وما ارت

والنســـاء وتدمير المنازل على رؤوس ســـاكنيها، يحدث خالل العدوان 

المستمر منذ ثمانية أيام ضدنا في قطاع غزة بكل تفاصيله.

لم يعد العقـــل والقلب قادرين على احتمال صور ومشـــاهد الدم وقتل 

األطفال. وتتمرد الذاكرة على النسيان وتصر على االحتفاظ بصور أطفال 

أصوات من غزة  
وصمود أسطوري

* مصطفى إبراهيم  

ليس صعبًا على الفلسطينيين تصديق ما تقوم به آلة القتل اإلسرائيلية، التاريخ وذكريات األجداد 
واآلباء ال تنسى، فهي حاضرة في عقولهم وقلوبهم ووجدانهم في وقت الهدوء النسبي في حياتهم 
وفي العدوان اليومي المس���تمر، ونوايا قادة دولة إسرائيل مس���تمرة في كي الوعي ومحاولة كسر 
إرادة الفلس���طينيين وعزيمتهم، ومحاولة نشوة النصر النس���بي والمعنوي الذي حققته المقاومة 
بضرب عمق إس���رائيل، وهم يدركون أن ذلك ال يحقق النص���ر النهائي ودحر االحتالل، لكنه يحقق 
هم يه���ّددون دولة االرهاب بكل قدراتها، ولم يعد 

ّ
الغ���رور الداخلي المؤقت، وقدرتهم على الرد أن

الناس للتفكير بعقلية الثأر واالنتقام، بل بالحلم القائم وحقهم بالعودة وإقامة دولتهم على أرض 
فلسطين.

بعمر الورد مســـجية اجســـادهم الغضة لن يعودوا ألحضان أمهاتهم، 

كيف تنســـى الذاكرة صورة الطفـــل عبد الرحمن نعيـــم )عامان(، الذي 

احتضنه والده الطبيب في مستشفى الشفاء الذي كان يعمل  على مدار 

ثمانية أيام متواصلة، ولكنه احتضنه هذه المرة وهو شهيد ودمه ينزف.

عائلـــة كاملة تقتل بدم بارد، األطفال والنســـاء داخـــل منازلهم، ومثاله 

، مقتل أطفال حجـــازي  الذين ال يتجـــاوز أكبرهم األربع 
ً
األكثر فداحـــة

ســـنوات، قتلوا جميعًا ردمًا تحت األنقاض، وقصص عائلة الدلو في حي 

* باحث ميداني – الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
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النصر بمدينة غزة  انتفضت من أجلها ضمائر الجميع.

قصص العدوان والمذبحة مازالت مستمرة، قتل األطفال والنساء داخل 

منازلهم، الخوف والقلق والرعب، والصمود األسطوري والعزيمة واإلرادة 

العاليـــة دفاعًا عـــن كرامتهم وحقهـــم بالدفاع عن أنفســـهم، كنا في 

السابق ال نفهم كل هذا التناقض، الذبح والقتل يدفع الناس لاللتفاف 

حول المقاومة، أو في أسوأ األحوال التعاطف معها، وتحدي دولة القتل 

ومعنوياتهم عالية، المعركة التي تخوضها المقاومة مستمرة، والناس 

من خلفها يسطرون أسمى معاني الحب والصمود والصبر.

القتل مســـتمر والحرب النفســـية مســـتمرة والتاريخ يعود أربع سنوات 

للوراء، وما جرى في العدوان اإلجرامي خالل العامين 2008 و2009، موجود 

بكل تفاصيله من قتل األطفال وتدمير المنازل على رؤوس قاطنيها.

ربما نشاهد صور الضحايا من الشهداء والجرحى واألشالء، لكننا لم نعرف 

من هم وما الذي كانت عليه أحالمهم وحكاياتهم وذكرياتهم، وقصصهم، 

لم يعرف الناس قصة أربعة شهداء، ثالثة منهم أطفال، اثنان من بينهم 

في قلعة الجنوب بمدينة رفح فأثناء توجههما لمنطقة المطار سيرًا على 

االقدام الصطياد العصافير حيث موســـم صيدها، اســـتهدفتهما طائرة 

االســـتطالع، وبقيا ينزفان في المكان وحاولت طواقم اإلســـعاف الوصول 

إليهما ولـــم تتمكن وحين وصلت كانا قد فارقا الحيـــاة. واآلخران هما أب 

وابنـــه المعروف "بصائد العصافير" من حي الشـــيخ رضـــوان بمدينة غزة 

تعودا على صيد العصافير، اســـتهدفتهما طائرات اســـتطالع ومزقتهما 

أشالًء أثناء تواجدهما في مزرعة في بيت الهيا.

قـــادة دولة االحتالل أجمعوا على أن أحد أهداف العملية قد تحقق، وهو 

ردع الفلسطينيين وتخويفهم، فدولة القتل والدمار والتخريب اعتقدت 

أنها تستطيع تهجير الناس من المناطق الحدودية بقذائف المدفعية 

والمنشورات التحذيرية التي تسقطها الطائرات، فالناس وعوا وتعلموا 

الدرس جيدًا فما يجري من عمليات القتل المنظم ضد الفلســـطينيين، 

وتخويف الناس لم يثنيهم عن الدفاع عن كرامتهم والصبر والصمود.

عدد الشـــهداء والجرحى من المدنيين يظهـــر حجم الحقد واإلصرار من 

قبـــل جنود دولة القتل على اســـتهداف المدنيين دون اســـتثناء ومن 

معظم األجيـــال واألعمار، فعائالت بأكملها قـــد أبيدت، وهم لم يكونوا 

مقاتلين ولم يحملوا السالح.

فاســـتهداف المنازل وتدميرها على رؤوس قاطنيهـــا بطائرات حربية 

مقاتلة وعدد الشـــهداء واإلصابات الكبير في صفوف الفلســـطينيين، 

وتدمير عشرات المنازل المحيطة بالمنازل المستهدفة يزيد من القناعة 

لدى جميع الفلســـطينيين بأن دولة القتل معنية بقتلهم وتخويفهم 

بقذائف المدفعية، والبحرية والطيـــران الحربي بجميع أنواعه يؤكد أن 

الهدف هـــو القتل وانتهاك الحق في الحياة لكـــن إرادة الحياة والبقاء 

أقوى وأمضى وأشد رسوخًا.
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أميرة أحمد إبراهيم أبو النصر ذات الـ14 ربيعًا، وَجُدها الشهيد الثمانيني صاحب اللحية البيضاء، من سكان بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، والتي 

يبعد منزلهما عن الشريط الحدودي حوالي 3 كيلو مترات، ولدت أميرة في أسرة يعاني مواليدها من مرض الثالسيميا، وهي كانت الوحيدة التي نجت 

من هذا المرض، ولها من األخوة خمسة من "الذكور" ولدوا بمختلف أعمارهم يعانون جميعهم من هذا المرض، ووالدها من األشخاص ذوي اإلعاقة.

 لقد كانت أميرة هي الشـــمعة المضيئة في هذا البيت الذي يقاســـي آالم المرض، تتحمل من المسؤوليات ما يفوق سنها. لقد استعدت أميرة قبل أن 

ينهي االحتالل حياتها بالتبرع ألخيها محمود ذو التسعة  أعوام  بجزء من نخاعها الشوكي، كي تزرع له األمل في الحياة من جديد. 

مرت عشـــرة أيام على رجوع أميرة من جمهورية مصر العربية بعد أن تبرعت ألخيها بجزء من نخاعها الشـــوكي فوهبت له الحياة ولم تدري بأنها على 

موعد مع القدر لتكون من شهداء الظلم اإلسرائيلي، قتلتها صواريخ طائرات االحتالل الحربي اإلسرائيلي التي ال ترحم براءة وال طفولة. وتحديدًا بتاريخ 

2012/11/21 عندما ذهبت أميرة لتنادي جدها الحاج محمد أبو نصر أثناء قيامه بقطف الزيتون في أرضهم التي ال تبعد كثيرًا عن المنزل، لم تخيفها 

أصوات تحليق الطائرات اإلســـرائيلية، التي ال تفارق ســـماء غزة منذ بداية العدوان، وفور وصول األميرة الصغيرة إلى كرم الزيتون وجدت جدها يصلي 

صلي السنة ونذهب سويًا".
ُ
الظهر، انتظرته، وما إن أنهى فرض صالته حتى بادرته بالدعوة لتناول طعام الغداء، فأجابها  "حاضر يا سيدي"، أ

 وما كان أن ينتهي من كالمه، حتى دوى صوت انفجار قوي جدًا، اقتلع أشـــجار الزيتون من مكانها، وتناثرت أشـــالء جســـده في المكان وعلى أغصان 

الزيتون، أما »األميرة« فقد سقطت مضرجة بدمائها تحت شجرة الزيتون بجوار جدها.

في مدرســـتها أصاب الحزن زميالتها، ومن شـــدة الشوق لها رفضن أن يتركن مقعدها شـــاغرًا في أول يوم من استئناف الدراسة،  فوضعن إكلياًل من 

الزهور وكتبن اسمها في بطاقة وردية على طاولتها.

وفي مدينة غزة كانت ذات المأساة تتكرر مع التلميذة الشهيدة سارة الدلو التي استشهدت وذويها في جريمة إسرائيلية أخرى صعقت ضمير كل حر.

وكأميرة مظلومة رحلت أميرة شاهدة على قسوة االحتالل ووحشيته وعلى صمت العالم وخذالنه.

 لروحها الرحمة والخلود ولكل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  الصبر وحسن العزاء.

األميرة 
الصغيرة

* حسن حالسة

عشرات األطفال سقطوا شهداء في قصف طائرات االحتالل الحربي اإلسرائيلي المباشر أو 
بقصف البيوت فوق ساكنيها في قطاع غزة، ومنهم األميرة الصغيرة التي وهبت الحياة 

ألخيها قبل استشهادها .

* باحث ميداني – الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
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من المعـــروف أن حماية األطفال في زمن الحرب مبدأ يكرســـه القانون 

الدولي اإلنســـاني وُيلزم به الدول والجماعات المســـلحة غير الحكومية 

علـــى حد ســـواء. وبموجب القانـــون الدولي اإلنســـاني يحظى األطفال 

بصفتهم مدنيين بالحماية في حالتيـــن مختلفتين. فيجب في الحالة 

األولى حمايتهم من جميع أشـــكال ســـوء المعاملة عند سقوطهم في 

أيـــدي القوات المعادية. ومـــن الواجب في الحالـــة الثانية أاّل يتعرض 

المدنيون الذين ال يشـــاركون في األعمـــال العدائية للهجوم تحت أي 

ظرف من الظـــروف. ونظرًا إلى الضعف البالغ الذي يتســـم به األطفال، 

تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوالها اإلضافيان لعام 1977 

على سلســـلة من القواعد التي تولـــي لألطفال حماية خاصة وفيها ما ال 

يقل عن 25 مادة تشير إلى األطفال تحديدًا.

وتتضمـــن قوانين حقوق اإلنســـان كذلك أحكامًا خاصة بشـــأن حماية 

األطفال ضد اآلثـــار الناجمة عن النزاعات المســـلحة، وينطبق هذا على 

اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها االختياري بشـــأن اشتراك األطفال 

في النزاعات المسلحة.

ويتعين على أطراف النزاع أن تحترم القانون الدولي اإلنســـاني وحقوق 

الطفـــل كما يتعين تجنب القتال وســـط المدنييـــن. ويمكن للحرب أن 

تدور دون انتهاك الحقوق األساســـية للسكان المدنيين، ومن الضروري 

مســـاءلة األشـــخاص الذين ال يحترمون القانون الدولي اإلنساني حتى 

يدركوا العواقب المترتبة على انتهاك القانون.

وقـــد عاني األطفال الفلســـطينيون مـــن انتهاكات عديـــدة منذ بداية 

االحتـــالل حتى اآلن، حيـــث يتعرضـــون للقتل واالعتقـــال والتعذيب 

والمحاكمات الجائرة مثلهم مثل البالغين الفلسطينيين دون أي اعتبار 

لحقوقهم الخاصـــة كأطفال بموجب المعاييـــر الدولية خاصة اتفاقية 

حقوق الطفل عام 1989.

وخالل العدوان األخير على قطاع غزة والذي أعقب جريمة اغتيال الشهيد 

أحمد الجعبري ، قتل وشـــرد وجرح عدد كبير من األطفال، وحسب تقرير 

صادر عن وزارة الصحة الفلســـطينية بغزة فإن إجمالي عدد الشـــهداء 

انتهاكات االحتالل 
الحربي اإلسرائيلي بحق 
األطفال الفلسطينيين 

في قطاع غزة
* المحامي محمود الحشاش

المســـجلين رســـميًا لدى وزارة الصحة بلغ   )191( شهيدًا منهم )48( 

طفاًل و)12( سيدة و)20( مســـنًا و)16( شهيدًا لم يبلغوا سن السنوات 

الخمس، فيما بلغ عدد الجرحى )1492( منهم )533( طفاًل و)254( سيدة 

فوق ســـن ) 18 ( سنة، و)103( من المســـنين، ومن بين الجرحى )195( 

طفاًل دون الخامسة من أعمارهم.

ولعل من أبرز الحاالت التي اســـتهدفها االحتالل خالل العدوان قصف 

منزل عائلـــة الدلو بغزة عندما أطلقت طائرة حربية إســـرائيلية صاروخًا 

باتجاه منزل المواطن جمال محمود ياســـين الدلو، 52 عامًا، والمكون من 

أربع طبقات والذي تقطنه ثالث عائالت قوامها 11 فردًا، يقع في شـــارع 

النصر شمال مدينة غزة.

 أسفر القصف عن تدمير المنزل وانهياره بالكامل فوق رؤوس ساكنيه، 

مـــا أدى إلى مقتل 14 مواطنًا من بينهم أفراد أســـرة الدلو جميعًا منهم 

نتشلت جثثهم 
ُ
خمســـة أطفال وستة نســـاء، إحداهن مســـنة، حيث ا

مـــن تحت األنقاض، ومن بين الجثث المنتشـــلة أم وأربعة من أطفالها، 

وهم: سماح عبد الحميد الدلو، 27 عامًا، جمال محمد جمال الدلو، 6 أعوام، 

وشـــقيقه يوسف، 4 أعوام، وشقيقته سارة، 7 أعوام، وشقيقه إبراهيم، 

عام واحد، تهاني حســـن الدلو، 52 عامًا، ســـهيلة محمود الدلو، 73 عامًا، 

ورنين جمـــال الدلو، 22 عامًا ومحمد جمال الدلـــو 32 عامًا. ، أيمن محمد 

جمال الدلو- عامان، تهاني حســـونة أحمد الدلو، 46 عامًا، عبد الله محمد 

رمضان المزنر، 21 عامًا، أمية مطر حسن المزنر 33 عامًا.

وجـــراء القصـــف العنيف ُدمـــرت عدة منـــازل تقع في محيـــط المنزل 

المستهدف، تعود ملكية أحدها لعائلة المزنر، وأدت هذه الجريمة أيضًا 

إلى إصابة تسعة مدنيين آخرين بجراح، من بينهم طفالن وثالث نساء.

إن هـــذه الجرائم تســـتوجب مـــن العالم وقفـــة جادة إللـــزام االحتالل 

اإلســـرائيلي بضرورة تجنيب المدنيين وخاصة األطفال ويالت الحروب، 

كما تتطلب محاســـبة من ارتكبـــوا تلك الجرائم أمـــام المحاكم الدولية 

المتخصصة.

* باحث ميداني – الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان



10

الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق اإلنسان "ديوان المظالم"

10الف�صلية الف�صلية

جرائم االحتالل اإلسرائيلي 
بحق الصحافيين الفلسطينيين

 خالل العدوان على غزة

شـــهد عدوان األيام الثمانية الذي نفذتـــه قوات االحتالل الحربي 

اإلسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة فصاًل خاصًا في استهداف 

الصحافيين الفلسطينيين ووسائل اإلعالم المختلفة، حيث أصاب 

أداء اإلعالم الفلسطيني المهني، اإلسرائيليين باالرتباك، فكان الرد 

باستخدام اآللة الحربية للقضاء على الصوت والصورة الفلسطينية 

التي اســـتطاعت فضح االنتهاكات اإلســـرائيلية لحقوق اإلنسان 

* بهجت الحلو

الفلســـطيني في قطـــاع غزة ، والتـــي اهتز من بشـــاعتها ضمير 

المجتمع الدولي.

لقـــد قامـــت دولة االحتـــالل، باســـتهداف غير مســـبوق للطواقم 

الصحافية، حيث قضى كل من الشـــهيد الصحفي محمود الكومي، 

والشـــهيد الصحفي حســـام ســـالمة، وكالهما يعمالن في قسم 

*منسق العالقات العامة واإلعالم – برنامج قطاع غزة
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التصوير بقنـــاة األقصى الفضائية. والشـــهيد الصحفي محمد أبو 

عيشـــة مدير إذاعة القدس التعليمية، باســـتهداف مباشر من قبل 

طائرات االحتالل اإلســـرائيلي خالل العـــدوان الهمجي على القطاع 

الذي استمر من 14 وحتى 21 نوفمبر من العام 2012. 

وأثخنت جرائم الحرب اإلســـرائيلية الجسم الصحافي بالجراح حيث 

أصيب17 صحفيًا بجراح مختلفة جـــراح أحدهم بالغة الخطورة وهو 

المصور الصحفي خضر الزهار من قناة القدس،  والذي  بترت  قدمه 

وتم تحويله للعالج في مشافي جمهورية مصر العربية.

ولم تســـلم المؤسســـات اإلعالمية من االعتداءات اإلســـرائيلية عبر 

القصف المباشر، حيث دمر الطيران الحربي اإلسرائيلي ثالثة مكاتب 

لمؤسســـات إعالمية وهي مكتب قناة القدس الفضائية الواقع في 

برج الشوا وحصري الذي يضم عشرات المؤسسات اإلعالمية، ومكتب 

قناة األقصى الواقع في برج الشروق، ومكتب الجيل للصحافة الواقع 

في برج نعمة.

األضرار غير المباشـــرة أصابت 24 مؤسســـة إعالمية مختلفة نتيجة 

استهداف طائرات االحتالل ألبراج معروف عنها أنها تضم مؤسسات 

قناة الجزيرة الفضائية،  إعالميـــة عربية ودولية ومحلية مثل مكاتبـ 

وســـكاينيوز ومكتب التلفزيون األلماني، وقناة »mb« وقناة أبوظبي 

ومصر الفضائية، وتلفزيون هنا القـــدس وقناة العربية، والميادين 

ودبي وقناة برس  T.V ورويترز وروســـيا اليوم ووكالة معًا اإلخبارية، 

ومكتب وكالة صفا اإلخبارية، ومكاتب إذاعات القدس وألوان والبراق، 

ومؤسســـة فري ميديا، ومكاتب شـــركة فلســـطين لإلنتاج اإلعالمي 

ومركز الدوحة لحرية اإلعالم، وإذاعة األســـرى، وكالة اسوشيتدبرس، 

والوكالة التركية لألنباء.

 وفـــي ســـياق جديد في العمل ضد وســـائل اإلعالم الفلســـطينية 

خالل العدوان علـــى غزة، كثف االحتالل من أســـاليب االعتداء على 

المؤسســـات اإلعالمية وهـــذه المرة كانت عبـــر القرصنة الفضائية 

واختـــراق بـــث 4 محطات فضائية وهـــي قناة القـــدس، واألقصى، 

وفلســـطين اليوم، وهنا القدس وعدد من اإلذاعـــات المحلية، وعمد 

االحتالل الحربي اإلسرائيلي إلى هجوم إلكتروني تعرضت له 7 مواقع 

إلكترونية فلســـطينية ووكاالت أنباء وهي صفا، وســـما، وفلسطين 

اليوم، وفلسطين اون الين، والرأي اون الين، وموقع جريدة االستقالل 

وموقع إذاعة األقصى.

إن الهجـــوم الذي قامت به قوات االحتالل الحربي اإلســـرائيلي بحق 

الصحافيين الفلســـطينيين ووســـائل اإلعالم الفلسطينية،  شكل 

انتهاكًا ســـافرًا لما  نصت عليـــه قواعد القانون الدولي اإلنســـاني، 

وخاصـــة أحكام المادة "79" من البروتوكـــول األول الملحق باتفاقية 

جنيف الرابعـــة لعام 1977 التي تؤكد علـــى أن الصحافيين الذين 

يباشـــرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المســـلحة، 

يعدون أشـــخاصًا مدنييـــن، ويســـتفيدون من الحمايـــة المقررة 

بمقتضـــى أحكام اتفاقيـــات جنيف األربع، وال يجـــب بأي حال من 

األحوال أن يصبـــح الصحفيون وأطقمهم، بوصفهم مدنيين، هدفًا 

لهجوم مباشر، لذا من واجب قوات االحتالل اتخاذ جميع االحتياطات 

الممكنة لضمان أن ال توجه الهجمات إلى الصحافيين،  كما ويعتبر 

االعتـــداء بالقتل على الصحفييـــن باعتبارهم مدنيين جريمة حرب 

بموجب البروتوكول اإلضافي األول من نظام روما األساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية.

وتعتبـــر المؤسســـات والمرافق اإلعالمية بموجـــب القانون الدولي 

اإلنســـاني والبروتوكول اإلضافي للعـــام 1977 وكذلك في النظام 

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أعيانًا ذات طابع مدني وتتمتع 

بصفتها هذه بحماية عامة.

 

كما إنه وبموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني، فإن قوات االحتالل 

الحربي اإلســـرائيلي تكـــون قد ارتكب جريمة حرب باســـتهدافها 

للمقار اإلعالمية نظرًا ألنها لم تراع مبادئ الضرورة والتناسب ومبدأ 

االلتزام باإلنذار، وهي مبادئ نصت عليها المادة 57 الفقرة 2)ج( من 

البروتوكول األول التي أكدت على أنه: "يوجه إنذار مسبق وبوسائل 

مجدية في حالة الهجمات التي تمس المدنيين ما لم تحل الظروف 

دون ذلـــك". حيث أن هـــدف اإلنذار هو إعطاء األشـــخاص من غير 

المحاربيـــن الفرصة للبحث عن ملجأ للهروب مـــن آثار هجوم مزمع، 

وهذا ما لم تراعه قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في استهدافها 

المريع لمقري فضائية القدس وفضائية األقصى على سبيل المثال.

لقد حان الوقت لألطراف الســـامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف 

الرابعـــة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المـــادة األولى من االتفاقية، 

والعمـــل على إلزام حكومـــة االحتالل الحربي  اإلســـرائيلي لضمان 

احترامها لالتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتلة. 

وكذلك لالتحـــاد الدولي للصحافيين، واتحـــاد الصحافيين العرب، 

ومنظمة مراســـلون بـــال حـــدود وكل المنظمات الدوليـــة المعنية 

بحمايـــة الصحافيين والدفاع عنهـــم، وبضرورة القيـــام بواجبهم 

تجاه الصحافيين الفلســـطينيين الذين تعرضوا وما زالوا، لعدوان 

حربي إســـرائيلي، والقيام بواجبهم المهني الذي تمليه الضرورات 

القانونية واألخالقية واإلنســـانية لمباشـــرة رفع الدعاوى القضائية  

بحق المســـؤولين في قوات االحتالل اإلسرائيلي لمحاسبتهم على 

جرائـــم الحرب التـــي ارتكبوها بحق الصحفييـــن ومكاتبهم خالل  

العدوان األخير على قطاع غزة. 
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فـــي الوقت الـــذي تواصل فيـــه المرأة في كافـــة أنحاء العالـــم، والمرأة 

الفلسطينية بشكل خاص، نضاالتها المستمرة لنيل حقوقها اإلنسانية 

والقانونية والمدنية المشـــروعة، تبقى المرأة تدفع الثمن األكثر فداحة 

في حاالت الحروب والعدوان المسلح، والتي ال تفرق ما بين مدنيين آمنين 

وعسكريين. إذ تتعرض النساء وهن من الفئات المحمية، نظريًا، بموجب 

القانـــون الدولي اإلنســـاني، باإلضافة إلى ما يتعرض له كافة الســـكان 

المدنييـــن، إلـــى انتهاكات حقوقهن اإلنســـانية المكفولـــة بالقوانين 

واالتفاقيـــات الدولية باالســـتهداف بالقتل، فقدان أفـــراد عائالتهن، 

اإلصابة والتهجير القســـري، وما يتبعه من تعذيب نفسي، رغم ما نصت 

عليه مـــن توفير حماية خاصة لهذه الفئـــة االتفاقيات الدولية وأهمها 

اتفاقية جنيف الرابعـــة لحماية المدنيين في وقت الحرب للعام 1949، 

حيث اقرت االتفاقية مجموعة من التدابير والحقوق لحماية المرأة ومنها 

المـــواد )27/23/16/14(، عدا عن الحماية العامة لهـــن كأفراد مدنيين، 

ومنها ضمانات المعاملة اإلنســـانية وما تتضمنه من الحق في السالمة 

البدنية والكرامة وحقهن في الحيـــاة وحظر العقوبات الجماعية وأعمال 

االنتقام وغيرها. 

وتتمتـــع المرأة اجمااًل بكافـــة الحقوق والحريات األساســـية الواردة في 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات والصكوك الدولية كاإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنســـان، والعهـــد الدولي الخاص بالحقـــوق المدنية 

والسياســـية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، والبروتوكلين اإلضافييـــن الملحقين بهما، واتفاقية القضاء 

على جميع أشـــكال التمييز ضد المـــرأة )ســـيداو(، واتفاقية  مناهضة 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاســـية أو الالإنســـانية، باإلضافة 

إلى اإلعالن العالمـــي لمناهضة العنف ضد المرأة. وتحتاج النســـاء في 

حاالت العدوان إلى حماية خاصة، حيث تكون النساء على وجه الخصوص 

هدفا للعنف وتكون قدرتهن على التماس الحماية والعدالة واإلنصاف 

محدودة. 

ويشـــكل اإلهمال في توفير إجـــراءات الحماية العامة للنســـاء انتهاكًا 

صارخًا لحقوق وحريات اإلنســـان األساسية وخرقا لكل المواثيق الدولية، 

ويشـــكل االحتـــالل اإلســـرائيلي وسياســـاته العنصريـــه وانتهاكاته 

الجســـيمة تهديدًا صارخًا لحق المرأة الفلسطينية في الحياة والسالمة 

الجسدية وحقها في األمان الشخصي. حيث يمس االحتالل اإلسرائيلي 

عمومًا كافة جوانب حياة المرأة الفلســـطينية وحقوقها األساسية والتي 

تتمثـــل في الحياة واألمن والتعليم والصحـــة والعمل والمأوى والحماية 

والحياة األسرية ولم شمل العائالت وغيرها. عدا عن آثاره السلبية بعيدة 

المدى على المســـتويات النفســـية واالجتماعيـــة واالقتصادية وكافة 

الظروف الحياتية للمرأة.

إن المراقب لممارســـات دولة االحتالل اإلســـرائيلي الموجه ضد الشعب 

الفلسطيني عامة  يكشـــف العنف الممنهج ضد النساء الفلسطينيات 

بشكل مباشر وغير مباشـــر، عبر انتهاج سياسة العقاب الجماعي وكافة 

أشكال العنف باســـتهداف أفراد عائالتهن ومنازلهن ومصدر عيشهن 

والحصـــار الخانـــق ومختلف أشـــكال العنـــف النفســـي واالقتصادي 

واالجتماعي تجاههـــن والتي تهدر حقوق المرأة الفلســـطينية، وذلك 

في انتهاك جســـيم وعلى شـــكل منظم لكافـــة القوانيـــن والمواثيق 

الدولية لحقوق اإلنسان ولمبادئ القانون الدولي اإلنساني، بشكل فضح 

عدم مراعاة قـــوات االحتالل لمبادئ القانون اإلنســـاني الدولي ومبدأين 

أساســـيين منه هما مبدأ التناســـب ومبدأ التمييز في اســـتخدام القوة 

بهدف تجنيب السكان المدنيين مخاطر وويالت العمليات العسكرية.  

ترتفع وتيرة العنف بشـــكل متزايد ضد المرأة الفلســـطينية مما يخلق 

معاناة طويلة المدى للمرأة وعائلتها، وقد شـــكل العدوان اإلســـرائيلي 

األخير على قطاع غزه في الفترة الواقعه ما بين 14-22 تشـــرين الثاني/

نوفمبـــر 2012 فيما أطلق عليـــه عملية "الرصاص المصبـــوب"، نموذجًا 

صارخًا للداللة على استهتار قوات االحتالل اإلسرائيلي بأرواح المدنيين 

الفلســـطينيين خاصة النساء واألطفال، حيث أشارت الحصيلة النهائية 

ألعداد الضحايا أن عدد الشـــهداء الفلسطينيين قد بلغ )162( شهيدًا، 

من بينهم )37( طفاًل و )14( امرأة يمكن أن يكن قد قتلن أمام اطفالهن 

أو ذويهـــن. وبلغ عدد الجرحى المصابين ما ال يقل عن )1035( من بينهم 

)315( طفاًل و )191( امرأة. عدا عن التشـــريد القسري وتشتيت العائالت 

والرعب وفقـــدان األهل ومصدر عيشـــهم والمأوى، حيث مئات األســـر 

الفلسطينية منازلها الجئة إلى منازل أقارب وأصدقاء بحثًا عن مأوى آمن. 

فقد بلغ عدد المنازل السكنية المدمرة )963( منزاًل، من بينها )92( منزاًل 

دمر بشـــكل كلي، و )179( منزاًل دمر بشكل جزئي،  وتم استهداف )52( 

معاناة المرأة الفلسطينية 
بين العدوان الحربي اإلسرائيلي 

والحماية الدولية
* عائشة أحمد

*باحثة حقوقية – الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
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منزاًل بشكل مباشر، باإلضافة إلى مئات الشقق السكنية المتضررة. 

وباإلضافـــة إلى االســـتهداف بالقتل أو اإلصابة واســـتهداف منازلهن 

بالهدم أو منازل مجاورة وتدميرها، عاشـــت آالف النساء الغزيات تجارَب 

فظيعة عندما عايشـــن هول القصف ورعب أطفالهن وأفراد عائالتهن، 

وشهدن استشـــهاد أحد أفراد العائلة أو األقارب أو الجيران. كما وتحت 

وطأة القصف عاشت المرأة الغزية مأساة التشرد واللجوء القسري عندما 

أجبرتهن آلة الحرب اإلسرائيلية على إخالء منازلهن لتبقيهن بال مأوى.   

تعد المرأة الفلســـطينية األكثـــر تأثرا للعدوان حيـــث تواجه تحديات 

مضاعفة نظـــرا للمعاناة في التعامل مع الفقـــدان أو تأمين االحتياجات 

المعيشـــية للعائلة أثر ذلك، ومســـؤوليتها تجاههم ودورها في توفير 

االمـــن واألمـــان للعائلة، ان كانت زوجـــة او ابنة لشـــهيد أو مصاب، كما 

وتواجههـــا ان كانت أما او زوجة مصابة وما ينجم عن ذلك من ضغوطات 

وعوامل نفسية واجتماعية تؤثر سلبا عليها. وتعد مواجهة آثار العدوان 

تحديًا جديًا يواجه آالف النســـاء الفلســـطينيات في القطاع، حيث تعد 

القـــدرة على مواجهة الضغوطات النفســـيه والتعامل معها في مقدمة 

التحديـــات، باإلضافة إلى مواجهة واقع جديد مختلف إثر اســـتهداف 

الغارات الجوية للمنازل الســـكنية للمواطنين ومجابهة أوضاع إنسانية 

ومعيشية صعبه خاصة في ظل الحصار المتواصل على القطاع. 

وكانت ما نســـبته من 7-9 % من النســـاء في قطاع غزه قد تحولن خالل 

ســـنوات الحصار الخانق إلى معيالت ألســـرهن في ظل فقدان المعيل 

الرجل أو إصابتـــه أو لضيق العيش، حيث تطلب منهن  توفير متطلبات 

مواصلـــة العيش الكريم ألســـرهن، عدا عن أن نســـاء أخريات  يواجهن 

صعوبـــات في مواصلة العيـــش والتعامل مع المجتمـــع نتيجة لفقدان 

معيل األســـره أو أحد أفراد العائلة أو فقدان مصدر الحماية بشكل مادي 

أو معنـــوي، مما يتطلب برامـــج مجتمعية تدريبيـــه للتعامل مع فقدان 

األعزاء أو إصابة أحدهم باإلعاقة الدائمة أو الجزئية بشـــكل أثر سلبًا على 

تعاملهم وحياتهم المشتركه. 

فـــي قلـــوب وذاكرة اولئك النســـوة مـــع عائالتهن آالف مـــن القصص 

المرتبطة بالعدوان وويالته والمعاناة اإلنسانية الناجمة عنه، وللتخفيف 

من آالمهن فهـــن بحاجة إلى الدعم المعنوي والتفريغ النفســـي، وعلى 

مختلف المؤسســـات والجهات الرســـميه وغير الرسميه المعنية العمل 

على التركيز على اولئك النســـوة لتخفيف معاناتهن وآالمهن الدفينة. 

وتعاني النســـاء ممن شـــهدن القتل والدمار وفقـــدان المعيل واألبناء 

الشعور باألمان والحماية، عدا عن أن المئات من النساء سيجدن أنفسهن 

ولفتـــرات طويلة قد تمتد إلى األبد وقد اضطررن إلى رعاية الزوج أو أفراد 

األســـره المصابين بجـــروح وإعاقات دائمـــة أو األطفـــال الذين تضررت 

صحتهم النفســـيه نظرًا للرعب المعاش فـــي ظل العدوان، رغم االفتقار 

إلى المعرفة بالتعامل مع نفسية هؤالء والذين يحتاجون لرعاية خاصة. 

وكانت دراســـات متخصصة بعد العـــدوان الحربي على القطاع في أواخر 

العام 2008 قد كشـــفت عن مجموعة من الصعوبات والمشاكل النفسيه 

التي عانى منها ســـكان القطاع من النســـاء واألطفـــال والرجال، ومنها 

التوتر وفقدان الشـــعور باألمن واألمان والقلق والخوف واالنفعال الزائد 

والعصبية واضطرابات النوم واألكل ومشـــاعر الكآبـــة والحزن، باإلضافة 

الى توقع الموت بشكل مســـتمر واإلحساس بالعجز عن تقديم الحماية 

لآلخرين وبخاصة لألطفال. ناهيك عن المشاكل االجتماعية وعدم القدره 

على الوصول إلى المراكز التي تقدم خدمات الصحة االنجابية للنساء.

تكمن المعاناة في قطاع غزه بعد العدوان في الواقع اليومي للحياة هناك، 

حيـــث بعد صدمة العدوان وما نجم عنـــه من دمار معنوي ومادي، يكافح 

المدنيون والمرأة بشـــكل خـــاص من أجل ترميم حياتهم وخســـائرهم 

وإعـــادة بناء حياتهن، في ظل الصعوبات التـــي تواجهها المرأة الغزية 
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المصابه وهي تحاول التعايش مع أحزانها ومصابها وواقعها األليم  بعد 

فقـــدان الزوج أو االبن أو األب أو األخ أو األقـــارب أو فقدان المأوى ومصدر 

الرزق أو كل ذلك جميعًا، وما يتطلبه هذا من دعم  نفسي واجتماعي بعد 

كل ما مرت به، واالحتياجات اإلنسانيه في ظل وضع يتوقع منها الصمود 

واالستمرار في العيش والقوة دون اإلنكسار.

وستعكف المرأة الفلســـطينية في قطاع غزة  طوياًل في لملمة جراحها 

وجراح عائلتها النازفة لهول وقعه، مما يتطلب توفير مؤسسات تأهيل 

للنساء المصابات واللواتي استهدفن وعائالتهن والمتعرضات النتهاك 

لحقوقهن بأي شكل من أشـــكال االنتهاك، بتقديم الخدمات النفسية 

والقانونيـــة والطبية لهن وتقديم أية مســـاعدة أخـــرى تقتضيها حالة 

المرأة الضحية. كما ويقع على عاتق الحكومة الفلســـطينية ومؤسسات 

المجتمع المدني مهمة تقديم الدعم للمرأة الفلســـطينية بعد العدوان، 

والعمل الجاد لدعم صمودها وتمكينها من اإلستمرار بكرامة وقوة. 

يأتي ما ســـبق كله في ظل وضع عانى فيه ســـكان قطاع غزه منذ فرض 

الحصار الشـــامل والخانق على القطاع في أواســـط العام 2007، وتعاني 

المرأة نتيجة له من وضع اجتماعي واقتصادي وسياســـي بالغ التعقيد، 

ومن اهدار لحقوقها التعليمية والصحية وحقها في العمل، حيث تشير 

اإلحصـــاءات الى أن 47 % من النســـاء في القطاع عاطـــالت عن العمل، 

ويعد الحصار المفروض األكثر سوًء وقسوة من قبل االحتالل اإلسرائيلي. 

وكان هـــذا الحصـــار قد القى بظاللـــه القاتمة على حياة النســـاء هناك، 

حيث تضاعفت أعباء المرأة الفلســـطينية وتدهورت األوضاع اإلنسانيه 

المعيشـــية واالجتماعيـــة والنفســـية واالقتصادية لهـــا، في ظل قطع 

اإلمدادات الصحية والدوائية والغذاء والخدمات وازدياد نسبة الفقر. 

وتعاني المـــرأة الغزية اليـــوم معاناة مضاعفة نتيجـــة للحصار الخانق 

وللسياســـات االحتاللية والعدوان المتكرر على قطاع غزة وما يرافقه من 

سيطرة على المعابر وتقييد حرية التنقل والتعليم والصحة مما ينعكس 

ســـلبًا على أوضاع النساء،  وزادت مسؤولياتهن تجاه أسرهن وأطفالهن، 

عدا عن افتقاد المرأة هناك  لألمن واألمان.

ورغم تمتـــع المرأة بالحماية بموجـــب القانون الدولي اإلنســـاني إال انه 

ينتهك يوميًا في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعليه تتحمل األطراف 

الســـامية الموقعة على اتفاقية جنيف مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها 

التي تفرضها االتفاقية، وعدم القيام بواجباتهم تجاه مالحقة ومحاسبة 

مجرمـــي الحرب اإلســـرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم خالل ســـنوات 

االحتالل الماضيه وشـــجع غياب المســـاءلة قوات االحتـــالل على تكرار 

جرائمها بالعدوان المتكرر على القطاع ومنها العدوان األخير.

من ناحية أخرى يجب تفعيل القرار 1325 الصادر عن مجلس األمن الدولي 

في العام 2000 حول المرأة، والذي يعزز المشـــاركه السياسيه للمرأة في 

مواقع صنع القرار وعملية الســـالم وحقها في الحماية. ويشـــكل القرار 

اعترافًا واضحًا من قبل مجلس األمن الدولي بأهمية تعزيز دور النساء في 

حل الصراعات وفي وإحالل الســـالم واألمن الدوليين. كما و تطرقت ايضًا 

إلى أشكال وأنواع االنتهاكات التي تتعرض لها النساء من قبل إسرائيل 

واآلليات التي ترصد مثل هذه االنتهاكات وسبل رفع الشكاوي للجهات 

المعنيـــة. وضرورة التوعية بالقرار والتدريـــب عليه وخاصة فيما يتعلق 

بتوثيق االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين 

وخاصة النساء واألطفال. وضرورة تدريب مجموعة كبيرة من النساء حول 

القرار وتوعيتهن بأن هناك قرار يدافع عن قضاياهن.

ومـــن أهم بنود القرار التي تهم المرأة الفلســـطينية تأمين االحتياجات 

الخاصة للنســـاء والفتيات فـــي النزاعات والصراعات المســـلحة، مراعاة 

خصوصيـــة المرأة وإشـــراكها فـــي عمليـــات الحفاظ على األمـــن وبناء 

المؤسســـات، توعية قوات حفظ السالم والشرطة القضائية بخصوصية 

المـــرأة في الصـــراع واتخاذ تدابيـــر لضمان حمايتهـــا وااللتزام بحقوق 

اإلنسان للنســـاء والفتيات، تأمين الحماية للنساء والفتيات في مناطق 

الصراع، ومحاكمة ومالحقة مجرمي الحروب الذين يســـتهدفوا النســـاء 

والفتيات، باإلضافة إلى مشاركة النساء على كافة الصعد في صنع القرار 

وعمليات حفظ السالم.

ويمكـــن اســـتنادًا الـــى القـــرار 1325 التركيـــز بشـــكل رئيـــس على 

توثيق  وتسجيل االنتهاكات وجرائم االحتالل بحق المرأة الفلسطينية، 

حيث طرح القرار تجريم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنســـانية 

والتي تكون ضحاياها من النســـاء والفتيات، وعليه  يمكن تجريم  قادة 

دولة االحتالل األمنيين والسياســـيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنســـانية ضد المرأة الفلســـطينية التي تتعرض الستهداف حياتها 

والتهجير والتشـــريد واللجوء واإلبعاد واألســـر واإلذالل على الحواجز في 

الضفة الغربية وقطاع غزة أيضًا. فيمكن من خالل القرار المطالبة بتأمين 

الحمايـــة للمرأة الفلســـطينية ومالحقـــة مجرمي الحرب اإلســـرائيليين 

ومحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم واالســـتهداف المتعمد للنســـاء 

الفلسطينيات والتي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

 وفي ظل تفاقم معاناة المرأة الفلسطينية في قطاع غزه نتيجة للحصار 

المتواصل والعدوان على قطاع غزه، فإن كل من األمم المتحدة والمجتمع 

الدولـــي مطالـــب بالتحقيق فـــي جرائم الحـــرب المرتكبة بحـــق المرأة 

الفلســـطينية في قطاع غزة خـــالل العدوان األخيـــر، وتقديم مرتكبيها 

للعدالة، باإلضافة إلى مســـاندة المرأة الفلســـطينية في توفير الحماية 

لها وللســـكان المدنيين في القطاع التي يضمنها لهم القانون الدولي 

اإلنســـاني والقانـــون الدولي لحقوق اإلنســـان ووضع حـــد لالنتهاكات 

المتواصلة لحقوق المدنيين خاصة النساء، والضغط على دولة االحتالل 

الحترام حقوق اإلنســـان وااللتزام بالمبادىء الـــوارده في القانون الدولي 

اإلنساني. 

على المجتمع الدولي تحمل مســـؤولياته القانونيـــة تجاه حقوق المرأة 

الفلسطينية خاصة حقها في الحياة، والتحقيق في جرائم االحتالل في 

العدوان األخيـــر بحق المدنيين وخاصة النســـاء والتحقيق في الجرائم 

المرتكبـــة وتقديم مجرمي الحـــرب إلى العدالة وضمـــان عدم افالتهم 

من العقـــاب، واتخاذ كافة الخطـــوات الكفيلة بإنهـــاء احتالل األراضي 

الفلسطينية ومالحقة كل من قاموا أو أمروا بارتكاب جرائم حرب، وتحميل 

االحتالل اإلسرائيلي مسؤولياته القانونية واألخالقية وضمان عدم افالت 

مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.

يعد إنهـــاء االحتالل اإلســـرائيلي البغيض الكفيـــل الوحيد لوضع حد 

لمعاناة المرأة الفلسطينية الناجمة عن ممارساته وسياسته العنصرية، 

والتغلب على التأثيرات بعيدة المدى لالحتالل على النساء وعلى األجيال 

القادمة.



15 الف�صلية

الدولة غير العضو
مالحظات قانونية سياسية

* عصام يونس

إن تبن���ي الجمعية العامة منح فلس���طين صفة الدولة غير العضو في األم���م المتحدة يحمل دالالت 

رمزية وسياس���ية وقانونية مهمة. وفي وقت يجب فيه النظر إليه على أنه تطور مهم وإيجابي، فإنه 

قد ينطوي على عدد من االشكاالت القانونية والسياسية، وبالتالي فإن المبالغة في االنجاز أو التقليل 

من شأنه لن تجدي نفعًا في النظر إليه وفي محاولة استثماره على النحو األمثل.

*مدير عام مركز الميزان احقوق اإلنسان
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إن تبني الجمعية العامة منح فلســـطين صفة الدولة غير العضو 

في األمم المتحدة يحمل دالالت رمزية وسياسية وقانونية مهمة.

وفـــي وقت يجب فيه النظر إليه على أنه تطور مهم وإيجابي، فإنه 

قد ينطوي على عدد من االشكاالت القانونية والسياسية، وبالتالي 

فإن المبالغة في االنجاز أو التقليل من شـــأنه لن تجدي نفعًا في 

النظر إليه وفي محاولة استثماره على النحو األمثل.

إن عدد الـــدول، التي صوتت على قرار منح دولة فلســـطين صفة 

الدولة غير العضـــو في األمم المتحدة 138 دولـــة، فيما عارضته 

تسع دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت، كما تغيبت ست دول 

عن جلسة التصويت.

ويجـــب النظر إلى هذا العدد الكبير مـــن المؤيدين للقرار كقيمة 

مضافـــة للقرار، بما يعكس إرادة دولية كبيرة تعطيه قوة أخالقية 

مهمة.

وتمثل مبادرة منظمـــة التحرير الفلســـطينية بالتوجه إلى األمم 

المتحدة تطورًا مهمًا لحقيقة أن النظام السياســـي الفلســـطيني 

فقد زمام المبادرة، ذاتيـــًا وموضوعيًا، منذ زمن طويل، هذا إن كان 

مبادرًا في األصل.

وهذه المرة الثانية، التي يبادر فيها إلى خطوة على أرضية الفعل 

وليس رد الفعل، وكانت المرة األولى في إعالن االســـتقالل في 15 

تشرين الثاني )نوفمبر( العام 1988.

وتتمثل أزمة النظام السياســـي الفلسطيني، في جزء مهم منها، 

في أنه موضوعيًا، وليس ذاتيًا، مفعواًل به وليس فاعاًل، حيث غلب 

ســـلوكه العام رد الفعل، وليس الفعل، استجابة أو رفضًا لما ُيلقى 

له من مبادرات أومشاريع.

وجاءت خطـــوة التوجـــه إلى األمـــم المتحدة كتعبيـــر عن يأس 

الفلسطينيين من "عملية سالم" مزمنة لم تنِه االحتالل ولم تقرب 

الفلســـطينيين من تحقيق حلمهم في دولتهـــم الموعودة وفي 

حقهـــم في تقريـــر مصيرهم، بل إنها باعدت فعليـــًا أكثر وأكثر 

بينهم وبين ما كانـــوا يتوقعون حيث وفرت تلك "العملية" لدولة 

االحتالل مســـاحة من الزمن وظفتهـــا بأقصى طاقتها نحو تغيير 

معالم األرض الفلســـطينية وسكانها وفرض حقائق جديدة على 

األرض، بدا معها للفلســـطينيين أنه سيكون من الصعب التراجع 

عنها كتهويد القدس واالستيطان ومصادرة األراضي وإقامة جدار 

من الفصل العنصري وتعميق الفصل بين الضفة الغربية والقطاع 

وفرض حصار مشدد عليه وإضعاف السلطة على نحو خطير.

وتأتـــي الخطوة أيضا كتعبير عن رفـــض المرجعيات، التي تجري 

على أساســـها عملية الســـالم، إن كان هناك أساسًا أي مرجعيات 

لها باســـتثناء مرجعيـــة التفاوض نفســـه، وهو مـــا يعني رغبة 

الفلســـطينيين في دفع العالـــم إلى تحمل مســـئولياته وإعادة 

اشتباكه مع األراضي الفلســـطينية المحتلة، بما يؤسس لعملية 

ســـالم محددة المرجعيات والزمن، تضمـــن إنهاء االحتالل وإقامة 

الدولة الفلســـطينية المســـتقلة علـــى األراضي التـــي احتلتها 

إسرائيل في الخامس من حزيران )يونيو( العام 1967.

وعلـــى رغم أهمية القرار، وحتى يحقق الغايـــة المرجوة منه، فإنه 

يحتاج إلى تحصين سياسي وقانوني من جانب النظام السياسي 

الفلسطيني، وهو ما يتطلب توفر اإلرادة السياسية للقيام بذلك، 

كـــي ال يصبح القرار هدفًا بذاته، أو جـــزءًا من معركة في العالقات 

العامة، أن يكون إذانًا بانتهاء أشـــكال التفاوض الســـابقة وإعالن 

ؤســـس علـــى مرجعيات محـــددة تنهي 
ُ
القطيعـــة معها ما لم ت

االحتـــالل وما نتج عنه وفق جدول زمني محدد ال يتجاوز عام واحد، 

وهو مطلب يجب التمسك به، وعدم الرضوخ للضغوط، التي سوف 

تمارس حتمًا على الفلسطينيين.

ويذهـــب البعض في الدفاع عن الصفة الجديدة إلى أنه يحســـم 

جـــداًل قانونيًا حول المركز القانوني لألراضي الفلســـطينية بأنها 

أرض محتلة وليست متنازعًا عليها.

وغني عن القول أن المركز القانوني، كان وال يزال، أنها أرض محتلة 

اعترفت إســـرائيل كقوة احتالل بذلك أم لـــم تعترف، ولم تغير 

التطورات السياســـية من ذلك، ســـواًء أكان تأســـيس السلطة أو 

االنفصال األحادي عن قطاع غزة في العام 2005، أو سيطرة حركة 

"حماس" عليها.

وهناك شـــبه إجماع دولي حول مركز األراضي الفلســـطينية، بما 

فيها القدس باعتبارها أرض محتلـــة، ومن ضمنها موقف اللجنة 

الدولية للصليب األحمر، واألمم المتحدة بمختلف أجســـامها، كما 

يبدو ذلك واضحًا في قراراتها وأعمالها المختلفة.

وهنـــا البد من التأكيد علـــى قضيتين مهمتيـــن، األولى: أن هذا 

القرار الجدي كاشـــف لتلك الحقيقية وليس منشئًا لها وال يوجد 

ســـبب وجيه للمبالغة فيما يتعلق بالخشية على المركز القانوني 

لألراضي المحتلة التي ُيدعى أن القرار جاء لحسمها.

الثانية: ارتباطًا باتفاقات اوســـلو، فـــإن أي من نصوص االتفاقات 

الموقعـــة بين منظمـــة التحرير وإســـرائيل لم تعـــّرف األراضي 

الفلســـطينية مطلقًا بأنها أرض محتلـــة، وإذا لم تك أرض محتلة 

فهي أرض متنازع عليها، وهو موقف إســـرائيل الرســـمي، الذي 

تدعـــي من خالله بأن األراضـــي الواقعة تحت حكمهـــا في العام 

1967، هـــي جزء مـــن كل، وحيث أنها، أي إســـرائيل، ورثت التاج 

البريطاني في فلســـطين وعليه، فإن مـــن يرث الكل يكون له حق 

ملكية جزء أو أجزاء من األراضي الفلســـطينية، ما يعني أن المركز 

القانوني لألراضي الفلسطينية بحاجة إلى تظهير دائم في الفعل 

السياسي والقانوني الفلسطيني.

وتوفر الصفة الجديدة لفلسطين، كدولة غير عضو، فضاًء سياسيًا 
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* مدير مكتب غزة والشمال 

ودبلوماســـيًا وقانونيًا جديدًا، يجب أن يتم اســـتغالله وتوظيفه 

على نحو يّمكن الفلســـطينيين من إعـــادة االعتبار لقضيتهم، ال 

ســـيما العمل على أن تكون بندًا متقدمـــًا دائمًا على جدول أعمال 

المجتمع الدولي، الذي يشهد تطورات مثيرة تقلب األولويات رأسًا 

على عقب.

ومـــن بين ما توفره الصفة الجدية أيضًا أنها تســـاهم في إضفاء 

الشـــخصية القانونية على هذه الدولة كفاعل دولي، بما يؤهلها 

لالنضمام والتوقيـــع على االتفاقات والمعاهـــدات في المجاالت 

المختلفة والمشـــاركة النشـــطة فـــي اجتماعات األمـــم المتحدة 

ووكاالتها المتخصصة وأجســـامها المختلفة، ال ســـيما الجمعية 

العامة كملتقى فريد ومهم للفعل السياســـي والعالقات الدولية، 

من دون وساطة دولة عربية أو إسالمية أو جامعة الدول العربية.

وبالنظر إلى الشـــخصية القانونية، التي ســـوف تحظى بها دولة 

فلسطين، فإنه ســـيكون بإمكانها التوقيع على ميثاق روما، الذي 

يمكنها من االنضمام لمحكمـــة الجنايات الدولية وهو ما يؤهلها 

للطلب من اإلدعاء العام للمحكمة التحقيق في جرائم الحرب التي 

ترتكبها دولة االحتالل اإلســـرائيلي وهو فرض عين لنزع الشرعية 

عن االحتالل ووضـــع العالم أمام مســـؤولياته عندما يتعلق األمر 

بالعدالة والقانون الدولي.

ومن المهم القول أن االنضمام لجماعة األمم يترتب عليه واجبات، 

كمـــا يترتب عليه حقوق، وكذلك الحال عند االنضمام إلى محكمة 

الجنايات والطلب بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إســـرائيل 

قد تســـير األمور في االتجاه المعاكس ويتم النظر في انتهاكات 

مزعومة للقانون الدولي من قبل الفلسطينيين أنفسهم.

إن السؤال المهم هو سؤال اإلرادة، فهل يمتلك النظام السياسي 

الفلســـطيني اإلرادة للقيام بذلك، وهل يحتـــاج إلى هذه الصفة، 

على ضرورتها، للقيام بفعل سياسي مبادر لمالحقة مجرمي الحرب 

اإلسرائيليين؟.

الواقـــع يقول بأنـــه توفرت للســـلطة فرصتان ســـابقتان للقيام 

بذلك، ويبدو أن غياب اإلرادة السياســـية، حال دون إستخدامهما 

وتوظيفهما كما كان متوقعًا، أولهما: الرأي االستشـــاري لمحكمة 

العدل الدولية في الهاي في قضيـــة جدار الفصل العنصري في 

العام 2004، وهو القـــرار المهم، الذي يؤكد على المركز القانوني 

لألراضـــي الفلســـطينية كأرض محتلة ويعتبر الجـــدار فعاًل غير 

قانوني، وبقي القرار حبيس األدراج ولم يفرج عنه من قبل السلطة 

حتى اليوم الستخدامه في الدفاع عن جملة الحقوق الفلسطينية.

كب من 
ُ
وثانيهما: تقرير غولدســـتون المتعلق بالتحقيق فيما ارت

جرائـــم أثناء العدوان على قطاع غزة في العام 2008-2009، الذي 

اعتبر أن كثيرًا مما قامت به قوات االحتالل االســـرائيلي يرقى إلى 

مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وهو التقرير الذي 

لم تنفذ توصياته حتى اليوم، ليس فقط بســـبب رفض المجتمع 

الدولي لذلك، بل لتقاعس الســـلطة عن القيـــام بدورها في دعم 

التقرير وجعله على األجندة الدولية.

إن اإلرادة السياسية الفلســـطينية وقدرتها على رفض الضغوط 

ســـوف تظهر من خالل االنضمام إلى محكمـــة الجنايات الدولية، 

الذي يشـــكل األســـاس للمالحقة الجنائية للجرائم المرتكبة في 

حق الفلسطينيين أرضًا وشـــعبًا، حيث أنه بموجب المادة 13 من 

نظام المحكمة فإنه "ال يسمح ألي دولة ليست طرفًا فيها بأن ترفع 

دعوى قضائية، باستثناء مجلس األمن والمدعي العام".

أما وقد أصبحت لدولة فلســـطين شـــخصية قانونية تمكنها من 

فعل ذلـــك، فإنها أمام امتحان حقيقـــي باالنضمام الى المحكمة 

والتقدم بطلب التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية.

أّما في ما يتعلق بمحكمة العدل الدولية فإن نظام التقاضي أمامها 

يستوجب موافقة طرفي النزاع على والية المحكمة للنظر فيه وهو 

ما يعني أن فلسطين وإسرائيل يجب أن تقبال ذلك وتوافقان على 

والية المحكمة واختصاصها.

كمـــا يوفـــر المركز الجديد لفلســـطين كدولة غيـــر عضو تفعيل 

عملها في فضاء حقوق اإلنسان، بعد التوقيع على اتفاقات حقوق 

اإلنسان، بما يمكنها من التقدم بشكاوى ضد إسرائيل واستغالل 

آليات الرقابة الخاصة بها بما يخدم ذلك التوجه.

إن طلـــب العضوية الذي قدمته دولة فلســـطين وحصلت بموجبه 

علـــى الصفة الجديـــدة، حدد حـــدود الدولة العتيـــدة بأنها تلك 

األراضي، التي احتلت في العام 1967 بخالف إعالن االســـتقالل، 

الذي استند إلى القرار 181، ولم يحدد حدودها على نحو يشترطه 

الطلب بتحديد الجغرافيا والسكان والحدود.

إن ذلـــك ينطوي علـــى تحديد لـــألرض الفلســـطينية من طرف 

واحد جرى تقديمه طوعًا في ظل وجـــود مرجعية قائمة، قانونية 

وسياســـية، هي القرار 181، وكان األولى التقدم بطلب العضوية 

وفقًا لموجبات القرار المذكور، طالما أن األرض الفلسطينية في كال 

الحالتين ال تخضع للسيادة الفلسطينية.

يبقى الســـؤال األهم: هل ينتقص القرار من حق الفلســـطينيين 

في العودة؟

تضمن خطاب الرئيس عباس، الذي ألقاه خالل جلســـة التصويت 

على طلب الدولة غير العضو، إشارة إلى حق العودة وقرار الجمعية 

العامة 194 كأساس لحل مشكلة الالجئين.

إن الصفة الجديـــدة بذاتها ال تنطوي على مســـاس بحق العودة 

لالجئين الفلســـطينيين، لكن حق العودة، الـــذي تعرض للتآكل 

بفعل العملية التفاوضية وما كان يقدم من خطاب "حســـن النية" 

اإلســـرائيلي، بحاجة بدوره إلى تحصين، باإلصرار على المطالبة به 

كحق أصيل غير قابل للتصرف.
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متى الحرب القادمة ؟ هذا هو الس���ؤال الذي يردده الكثير من الغزيين بقلق وخوف، إن مجرد السؤال يعكس 

حقيقة واحدة وواضحة وهي شعور الناس في قطاع غزة بأن ال رادع  أمام إسرائيل باستمرار الهجوم على هذه 

المنطقة التي تعتبر من أكثر المناطق فقرًا وبؤسًا في العالم، فال العالم العربي قادر بربيعه وخريفه أن يشكل 

رقمًا في الحسابات اإلسرائيلية ، وال العالم الغربي الذي يقف شاهدًا منذ ستة عقود ونصف على حجم الجرائم 

التي ارتكبتها إس���رائيل وهو الذي أعاد صياغة قيمه بعد الحرب العالمية الثانية التي كلفت حوالي خمسين 

مليون قتيل وثمانين مليون جريح بعد خروجه من صدمة الحدث محاواًل أن يعيد االعتبار لإلنسان كقيمة أعلى.

هل سيبدأ التسونامي 
السياسي على إسرائيل ؟

* أكرم عطا الله

متى الحرب القادمة ؟ هذا هو السؤال الذي يردده الكثير من الغزيين 

بقلق وخوف، إن مجرد الســـؤال يعكس حقيقة واحدة وواضحة وهي 

شـــعور الناس فـــي قطاع غزة بأن ال رادع  أمام إســـرائيل باســـتمرار 

الهجوم على هذه المنطقة التي تعتبر من أكثر المناطق فقرًا وبؤسًا 

في العالم، فال العالم العربي قادر بربيعه وخريفه أن يشكل رقمًا في 

الحسابات اإلسرائيلية ، وال العالم الغربي الذي يقف شاهدًا منذ ستة 

عقود ونصف على حجم الجرائم التي ارتكبتها إســـرائيل وهو الذي 

أعاد صياغة قيمـــه بعد الحرب العالمية الثانيـــة التي كلفت حوالي 

خمســـين مليون قتيل وثمانين مليون جريح بعد خروجه من صدمة 

الحدث محاواًل أن يعيد االعتبار لإلنسان كقيمة أعلى.

 من حق الفلســـطيني أن يسأل عن غياب العدالة الدولية طوياًل حين 

يتعلـــق األمر به، بل ومن حقـــه أيضًا أن يتهم هذا العالم الشـــاهد 

بتهمة التواطؤ على استباحة دمائه فلو تم التعامل مع إسرائيل منذ 

البداية من قبل المؤسســـات الدولية على أنها دولة تحت القانون مرة 

واحدة بالتأكيد ســـتكون المرة األخيرة ولكـــن كل حفلة صمت تتبع 

جريمة إسرائيلية فإنها تعطي الضوء األخضر للجريمة القادمة وبات 

من الواضح أن إسرائيل لديها من البطاقات الخضراء الكثير وهذا هو 

روح ومضمون سؤال الغزيين عن الحرب القادمة.

ولكـــن إذا كانت الواليـــات المتحـــدة األميركية معروفـــة بمواقفها 

المسّبقة لتشـــكل بوليصة  تأمين كبيرة إلسرائيل بدًء من االقتصاد 

والتفوق العســـكري وليس انتهاًء بالحماية مـــن المالحقة القانونية، 

بات من الواضح أن السياســـة األميركية تجاه إســـرائيل هي سياسة 

ثابتة وإذا كانت أوروبا منتجـــة القيم الحضارية تضع كل هذه القيم 

جانبًا حين يتعلق األمر بالمصالح وهناك الكثير من شـــواهد التاريخ 

التي أدانت السياســـة األوروبية حين تعارضت المصلحة مع األخالق 

لتنصر األولى وال زال مشـــهد أطفال العراق الذين حوصروا ألكثر من 

عقد ومنع عنهم الغذاء والدواء حيًا في الذاكرة.

الســـؤال ماذا بالنسبة للعرب الذين يجب أن يشكلوا االمتداد والعمق 

اإلســـتراتيجي وعنصر الـــردع األول والداعم األبرز للفلســـطينيين؟ 

وكيـــف يمكن فهـــم كل تلك الهمـــة الثورية التـــي تحركت بالمال 

والسالح ضد الزعيم  الليبي والرئيس السوري ولكن حين يتعلق األمر 

بحماية الشـــعب الفلســـطيني تصبح الحكمة الرائجة "السكوت من 

ذهب" هل ألن األمر يتعلق بإســـرائيل ؟ هذه هي الحقيقة وكم كان 

المشهد بائســـًا حين اجتمع وزراء الخارجية العرب إثر دعوة للرئيس 

المصري الســـابق بعد الحرب بثالثة أيام على وقع االنفجارات وشظايا  

لحم األطفال المتطاير ولم يتوقف صانع القرار في إســـرائيل للحظة 

"حتى ال يضطر المجتمعون التخاذ قرارات متطرفة" لكن إسرائيل تقرأ 

الخارطة والمستوى بشكل جيد وتدرك أن جعبة العرب على درجة من 

* كاتب فلسطيني
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اإلفالس السياسي وانعدام أية ممكنات للقوة التي يمكن أن يحسب 

لها حســـاب . وفي ســـؤال الغزيين عن الحرب القادمة ما يعيد نشر 

الئحة اتهام القصور العربي من جديد دون مواربة.

لكـــن هناك بصيص أمل بـــدأ ينبعث من بين عواصـــم أوروبا مؤخرًا  

ليس فقط بالتصويت إلى جانب رفع مكانة الفلســـطينيين في األمم 

المتحدة بل تمثل حملة استدعاءات سفراء إسرائيل في سبعة عشرة 

عاصمة أو أكثر تطورًا مهمًا في ســـياق العالقة مع إســـرائيل، فهذه 

تشـــكل بطاقة حمراء كبيرة ألول مرة رغم كل العناد اإلســـرائيلي، إن 

رفعها ضد مشـــروع نتنياهو االســـتيطاني يشـــكل هزة  للسياسة 

اإلســـرائيلية صحيح أن ليس متوقعًا أن تصل هذه الهزة حد اإلفاقة 

فـــي دولة لن تفيق على أقل من ســـحب قادتهـــا لمحكمة الجنايات 

الدولية لكن هذا التطور يجب قراءته في إطار بداية عزلة إســـرائيل، 

فهكذا بـــدأت دولة جنوب إفريقيا وصواًل النهيـــار نظام االبرتهايد 

العنصري، فإسرائيل كذبت على العالم، وفي عقود سابقة ابتلع العالم 

الرواية اإلسرائيلية دون تدقيق، ولكن في عصر الصورة والمعلومات 

وعصر المـــال واألزمة االقتصادية فقد أنفقت أوروبا مليارات من أجل 

حل الدولتين لتكتشـــف أن حكومات إسرائيل مارست عملية الخداع 

األكبر وبتمويل دولي.

من يذكر صيف  العام الماضي  2011 عندما  كان إيهود باراك يحذر 

من تسونامي سياسي قادم على إسرائيل، هذا قبيل ذهاب الرئيس 

الفلســـطيني لطلب عضوية فلســـطين، لكن الخطوة فشـــلت، فقد 

اصطف مجلس األمن إلى جانب إســـرائيل علق بعدها وزير الخارجية 

اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمان على قول باراك بأن ال  تســـونامي وال 

رياح خفيفة لكن نذر التســـونامي الذي توقعه وزير الجيش المغادر 

تأخرت عامًا كاماًل ويظهر أنها بدأت من جديد، فالسفير اإلسرائيلي 

في التشـــيك يعكوف ليفي وهي دولة تتميـــز بعالقات متينة مع 

إســـرائيل كتب إلى وزارة خارجيته بأنه "للمرة األولى في الســـنوات 

األربع األخيرة يوجه له سؤال حول قضية المستوطنات" هذا من دولة 

تعد أكبر أصدقاء إسرائيل في العالم. أما سفارة إسرائيل في باريس 

تحدثت عما أسمته "انجرافًا سلبيًا في الحوار الشعبي حول إسرائيل 

حتـــى في أوســـاط مؤيديها" أما الموقف األميركـــي هذه المرة تجاه 

االستيطان مختلف فمنذ الستينيات كان هناك اتفاق بين إسرائيل 

والواليات المتحدة يقوم على أال تنتقد اإلدارات األميركية إســـرائيل 

علنًا وأي مالحظة توجه من خالل القنوات الســـرية فقد، خرجت اإلدارة 

هذه المرة عن هذه السياسة معتبرة أن هناك "خيبة أمل في الواليات 

المتحدة من إصرار إسرائيل على مواصلة األعمال  االستفزازية " هكذا 

تصف أميركا سلوك إسرائيل وقد وردت لوزارة الخارجية اإلسرائيلية 

تقارير لدبلوماسيين إسرائيليين  في واشنطن تشير لنفس الوجهة 

التي بدأت تؤخذ بقلق شـــديد في إســـرائيل، ولكـــن صوت صندوق 

االنتخابـــات هذه الفتـــرة أعلى من كل األصـــوات  ألن حزب الحكومة 

ينافـــس أقصى اليمين على االســـتيطان وألن عقـــل الحكومة أصم 

إرتباطًا بحكمة مؤسس إســـرائيل بن غوريون الذي قال قديمًا "ليس 

المهم ما يقوله العالم ، المهم ما يفعله اليهود".

فهـــل يدرك نتنياهو وحكومته أن العالم لـــن يتجاوز اللغة وإن كان 

في هذا تطور مهم فمن يذكر حين كانت تهمة الســـامية تالحق كل 

من يوجه مالحظة صغيرة إلســـرائيل، أرعبت هذه التهمة وأســـكنت 

الكثيرين، لم يعد في انتقاد إســـرائيل ما يخيف ولكن كيف يمكن 

اســـتغالل ذلك ونقل المســـألة درجة أعلى من االنتقـــادات اللفظية 

والبيانيـــة وصواًل إلى الحد الذي أوصل بـــن غوريون للقول في إحدى 

خطاباته عـــام 56 حين كانت تـــدور معارك العـــدوان الثالثي الذي 

تجسد بصمود المصريين وتهديد الروس، حين دس له أحد معاونيه 

أثنـــاء الخطاب قصاصة خبر الحذاء الروســـي ليقول "لقد ظهر فرعون 

جديد بمصر وأنا لســـت بموسى" ليقدم استقالته ويعود لرعي الغنم 

في قرية "سديه بوكر" في النقب. هذه تجربة التاريخ إسرائيل تحتاج 

إلـــى فرعون عربي لم يظهر بعـــد ولم  تنجبه حفلـــة "الربيع العربي" 

التنكرية وبحاجة كذلك إلى ما يشـــبه الحذاء الروسي فهل نحن على 

الطريق لذلك. األمل الفلســـطيني ليس كبير، لكن هناك نذر وتجربة 

التاريخ مذهلة.

لك���ن هناك بصيص أمل بدأ ينبعث من بين عواصم أوروب���ا مؤخرًا  ليس فقط بالتصويت إلى جانب رفع مكانة 

الفلس���طينيين في األمم المتحدة بل تمثل حملة اس���تدعاءات س���فراء إسرائيل في س���بعة عشرة عاصمة أو 

أكثر تطورًا مهمًا في س���ياق العالقة مع إسرائيل، فهذه تش���كل بطاقة حمراء كبيرة ألول مرة رغم كل العناد 

اإلس���رائيلي، إن رفعها ضد مشروع نتنياهو االستيطاني يش���كل هزة  للسياسة اإلسرائيلية صحيح أن ليس 

متوقعًا أن تصل هذه الهزة حد اإلفاقة في دولة لن تفيق على أقل من سحب قادتها لمحكمة الجنايات الدولية 

لكن هذا التطور يجب قراءته في إطار بداية عزلة إس���رائيل، فهكذا بدأت دولة جنوب إفريقيا وصواًل النهيار 

نظام االبرتهايد العنصري، فإس���رائيل كذبت على العالم، وفي عقود س���ابقة ابتلع العالم الرواية اإلسرائيلية 

دون تدقيق، ولكن في عصر الص���ورة والمعلومات وعصر المال واألزمة االقتصادية فقد أنفقت أوروبا مليارات 

من أجل حل الدولتين لتكتشف أن حكومات إسرائيل مارست عملية الخداع األكبر وبتمويل دولي.
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بتاريخ 3 نيســـان / أبريل 2009 أنشـــأ رئيس مجلس حقوق 

اإلنســـان بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع 

في غزة، وتم تعيين القاضي ريتشـــارد جولدستون كرئيس 

للبعثـــة، وهو قاٍض ســـابق ومدعي عام ســـابق للمحكمتين 

الجنائيتين الدوليتين ليوغوســـالفيا السابقة ورواندا. وعلى 

الفور بدأت البعثة األمميـــة عملها الذي تركز  في قطاع غزة. 

وأجرت خاللها حوالي 188 مقابلة فردية، واســـتعرضت أكثر 

من 300 تقرير وإفادة ومســـتندات أخـــرى. علمًا بأن حكومة 

إســـرائيل رفضت التعاون مع البعثة ومنعتهـــا من اللقاء أو 

االجتماع مع أي مسؤول إسرائيلي.

وقد أصدرت األمم المتحدة وثيقتين بخصوص البعثة األممية 

لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، تضمنت األولى الموجز 

التنفيذي للتقريـــر الذي صدر بتاريخ 2009/12/23. والثانية 

تضمنت استنتاجات وتوصيات صدرت بتاريخ 2009/12/24 

وأهم تلك النتائج والتوصيات ما يلي:

• المحاســـبة علـــى االنتهـــاكات الخطيرة للقانـــون الدولي 

اإلنساني، خاصة فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة وحماية 

* نادية أبو ذياب

 ف��ي الع��ام )2008( ش��نت إس��رائيل حربًا على قطاع غزة اس��تمرت ما يق��ارب ثالثة أس��ابيع حيث كانت 

نتائج الحرب مفزعة ومروعة، وذهب ضحيتها ما يقارب )1450 شهيدًا( بينهم ) 412 طفاًل و 116 سيدة 

ف��ت الحرب آالف األش��خاص م��ن ذوي اإلعاق��ات الدائمة، فضاًل 
ّ
و 926 مدني��ًا ( و )5000 جري��ح (. كم��ا خل

ع��ن تدمير كبير في البنية التحتية لعدد من المؤسس��ات والمبان��ي الحكومية ومنازل المواطنين. وخالل 

الحرب قامت الس��لطة الوطنية الفلس��طينية برفع شكوى لمجلس األمن الدولي ومجلس حقوق اإلنسان 

ض��د تجاوزات إس��رائيل وخرقها لكافة األع��راف والمواثيق الدولية المتعلق��ة بحماية المدنيين وحقوق 

اإلنسان خالل الحرب.

عضوية األمم المتحدة ما بين تقرير 
جولدستون ومحاسبة إسرائيل

المدنيين خالل الحرب.

• االنتهـــاكات الخطيـــرة لقانون حقوق اإلنســـان ومحاســـبة 

مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

• التعويـــض عن األضرار المادية والنفســـية للمتضررين من 

الحرب.

• رفـــع الحصـــار المفروض على قطـــاع غزة والســـماح بإعادة 

التعمير.

• تحريم استخدام األسلحة المحرمة دوليًا.

• حماية منظمات حقوق اإلنسان والمدافعين عنها.

إال أن إسرائيل وكعادتها رفضت وضربت بعرض الحائط كافة 

التوصيات والنتائج الصادرة عن البعثة األممية معتبرة نفسها 

دولة فوق القانون وال أحد يســـتطيع محاسبتها، مدعية بأنها 

تدافع عن نفســـها وعن مواطنيها مـــن الخطر القادم من غزة. 

وبالتالي كان مصير تقرير جولدســـتون على أهميته كمصير 

مئات التقارير التي صدرت حول القضية الفلســـطينية. وعزز 

هذا الرفض من تجاوزات إســـرائيل المســـتمرة بحق الشعب 

الفلسطيني وأرضه وحقوقه وحلمه في تقرير مصيره، ناهيك 

* باحثة ميدانية – الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
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عن التجاوزات المستمرة والمتعلقة بحقوق اإلنسان وجرائم 

الحرب وغيرها.

ونتيجة لهذا التعنت اإلسرائيلي وعدم محاسبة قادتها على 

جرائم الحرب  بناًء على ما ورد في تقرير جولدستون الخاص 

بالحرب على قطـــاع غزة في العام 2008، أقدمت إســـرائيل 

بتاريـــخ 2012/11/14 على شـــن حرب جديـــدة على القطاع 

اســـتمرت ثمانية أيام سقط خاللها 191 شهيدًا بينهم 48 

طفاًل و 12 ســـيدة و 20 مسنًا و 16 شـــهيدًا أقل من خمس 

ســـنوات. و 1492 جريحًا ، بينهم 533 طفاًل و 254 ســـيدة و 

103 مســـنًا و 195 طفاًل أقل من خمس سنوات. إضافة لعدد 

من اإلعاقات الدائمة بيـــن المصابين وتدمير ممنهج للبنية 

التحتية من دوائر ومؤسسات حكومية وغيرها.

 وما كانت خطوة توجه القيادة الفلســـطينية لألمم المتحدة 

من أجل الحصول على صفة دولة مراقب غير عضو إال نتيجة 

لهذا التعنت اإلسرائيلي وانسداد األفق السياسي وهروبها 

المستمر من المحاسبة والمساءلة القانونية واألخالقية.

إال أنه وألول مرة في تاريخ القضية الفلســـطينية تم بتاريخ 

2012/11/29 التصويت على الطلب الفلســـطيني بالحصول 

على عضويـــة األمم المتحـــدة بصفة الدولـــة المراقب غير 

العضو. وعلى الرغم من الضغط الكبير من قبل عدد من دول 

العالم الداعمة إلســـرائيل على القيادة الفلسطينية لثنيها 

عن تقديـــم الطلـــب إال أن القيادة رفضت كافـــة الضغوط 

والشروط. وكانت نتيجة التصويت بمثابة الصفعة المدوية 

إلســـرائيل وحلفائها، حيث حصل الطلـــب على تأييد 138 

دولـــة، ومعارضـــة 9 دول، وامتناع 41 دولـــة عن التصويت. 

 تاريخية لصالح القضية الفلسطينية 
ً
وهذا شـــكل ســـابقة

حيث أصبـــح بإمكاننا االلتحاق بعضويـــة محكمة الجنايات 

الدولية المتعلقة بمحاسبة مجرمي الحرب. وهذا شكل حالة 

من اإلرباك والقلق في أوساط القيادة السياسية اإلسرائيلية 

بشكل عام والقيادة األمنية والعسكرية بشكل خاص، ألنهم 

قد يتعرضون في المســـتقبل القريب للمســـاءلة القانونية 

على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشـــعب الفلسطيني 

في حال توجهت القيادة الفلســـطينية، لمحكمة الجنايات 

الدولية لمحاسبة إسرائيل.

 كما أصبح بإمكاننا االلتحاق بعضوية محكمة العدل الدولية 

المتخصصة بفض النزاعات بين الدول، خاصة وأن قرار األمم 

المتحدة المتعلق بعضوية فلسطين كدولة مراقب غير عضو 

أتاح لنا اإلعتراف بأن األراضي الفلســـطينية عام 1967 هي 

أراٍض محتلة قانونيًا وليـــس أراٍض متنازع عليها كما كانت 

إســـرائيل تتعامل في الســـابق، وهذا في حال تم تطبيقه 

يجبر األمم المتحدة على التعامل مع إسرائيل كدولة احتالل 

حاسب على  العديد من المسؤوليات القانونية  واألخالقية.
ُ
ت

إال أن الســـؤال المهم والملح هل سيتحمل المجتمع الدولي 

مســـؤولياته تجاه القضية والشـــعب الفلسطيني بحمايته 

وحماية حقوقه وتتم محاســـبة إســـرائيل على جرائمها، أم 

ســـتحتاج القضية الفلســـطينية لتقارير أممية أخرى على 

شـــاكلة تقرير جولدســـتون، وكـــم من الحروب والشـــهداء 

والجرحى واإلعاقات ستحتاج القضية الفلسطينية لكي يتم 

احترام حقوق اإلنســـان وأهمها الحق في الحياة للمواطنين 

الفلسطينيين!.
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فمـــا قامت به هذه الفئة  قد ســـبب وال يزال يســـبب أضـــررًا بالغة على 

صعيد الحرب النفســـية والتضليل  وبث اإلشاعات وإثارة الخوف وإرباك 

الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني، وتقديم معلومات خطيرة مست 

 خالل االنتفاضتين األولى والثانية 
ً
بحياة العديد من المواطنين وخاصة

واالجتياحات للضفة الغربية، وخالل االعتداءات المتكررة على قطاع غزة.

لقد برز الدور الخطير لهـــذه الفئة بوضوح خالل العدوان على قطاع غزة  

فـــي العاميـــن 2008 , 2009 وعدوان األيام الثمانية األخير في شـــهر 

تشـــرين ثاني على القطـــاع في العام 2012  فيما بـــات يعرف بعملية 

"عمود الســـحاب"، وعلى مدار ســـنوات النضال الوطني في فلســـطين 

وخارجها، حيث ســـقط العديد من الشـــهداء والضحايـــا نتيجة وجود 

المتعاونين وما يشـــكله وجودهم من خطر شـــديد على جميع مكونات 

المجتمع الفلسطيني.

إن قتل أي إنســـان دون تقديمه لمحاكمـــة عادلة تتوفر فيها ضمانات 

، يعتبر اعتداء صارخ ومخالفة جسيمة للحق بالحياة بغض 
ً
العدالة كاملة

النظر عن طبيعة الجرم الذي ارتكبه الشـــخص المتهم ألنه تم إســـقاط 

حقـــه بالدفاع عن نفســـه، حيث أن  لكل جريمة أســـس وقواعد وأركان 

وأدوات يجـــب إثباتها أو نفيها من خالل القضاء العادل والنزيه باعتبار 

أن القضاء هو الركن األســـاس في حماية وصون حقوق الناس خاصة إذا 

قتل »المتعاونين« 
و»عدالة الشارع«

* يوسف وراسنة

تعلق األمر بالحق األسمى في منظومة حقوق اإلنسان التي نصت عليها 

جميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية أال وهو الحق في الحياة.

إن قيـــام مجهولين بقتل ســـبعة أشـــخاص من المشـــتبه بتعاونهم 

مع قـــوات االحتالل الحربي اإلســـرائيلي أثناء العـــدوان على قطاع غزة 

والتمثيل بجثثهم وســـحلهم بالشـــوارع،  يعتبر جريمة قد تمت خارج 

نطاق القانون، أو فيما بات يعرف على صعيد العالم وخصوصًا العاملين 

في مجال الدفاع عن حقوق اإلنســـان "عدالة الشارع" وذلك من خالل أخذ 

القانون باليد دون أي اعتبار لحق اإلنســـان فـــي محاكمة عادلة، علمًا ان 

ستة من بين السبعة محكوم عليهم باإلعدام ولديهم استئناف  لتلك 

األحكام، فيما الشـــخص السابع كان ال يزال موقوفًا على ذمة القضاء ولم 

يصدر بحقه حكمًا حتى لحظة مقتله، وعليه فإن مقتل هؤالء األشخاص 

يعني بالضرورة إســـقاط ركن أساسي من أركان المحاكمة العادلة  وهو 

الحق في االســـتئناف لألحكام التي صدرت بحقهـــم ألن تلك األحكام 

غير قطعية ولم تســـتوِف جميع درجـــات التقاضي المعمول بها داخل 

قطاع غزة.

إن مقتل هؤالء األشـــخاص وإعدامهم ميدانيًا رميًا بالرصاص يستدعي 

وقفـــة جادة من قبل الحكومة في قطـــاع غزة من أجل فتح تحقيق جدي 

ومســـؤول ومحاســـبة األشـــخاص المســـؤولين عن تلك الحوادث ألنها 

ق��د ال يعج��ب الكثير من��ا الحديث عن قتل المتعاونين مع االحتالل اإلس��رائيلي ف��ي هذه اللحظة 

بالتحدي��د ألن آثار العدوان اإلس��رائيلي عل��ى القطاع وصور أطفال عائلتي الدل��و وحجازي ما زالت 

ماثلة أمامنا، فظاهرة المتعاونين مع سلطات االحتالل قائمة ويجب عدم إنكارها بل التصدي لها 

ومعالجتها بقوة من ناحية قانونية.

* مسؤول التوثيق وإدارة نظم المعلومات – الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
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تتنافى مع أبسط قواعد حقوق اإلنسان وحقوق المتهمين في الوصول 

إلى أعلى درجات التقاضي الكتســـاب تلك األحـــكام الصفة القطعية، 

وعليه فإن حكومة غزة تتحمل المسؤولية القانونية واألخالقية عن تلك 

الحوادث وهي مطالبة بالعمـــل على صيانة الحق بالحياة، وعليها اتخاذ 

كافة التدابير المناســـبة لمنع تكرار وقوع حوادث مشابهة بالمستقبل 

ومحاسبة األشخاص المسؤولين عنها. 

هنـــا ال بد لنا من اإلشـــارة إلى أن الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنســـان 

"ديـــوان المظالـــم" قد قامت وبتاريـــخ 2012/11/21  بمخاطبة الســـيد 

إسماعيل هنيه رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة طالبته فيها 

بضـــرورة اتخاذ اإلجراءات البديلة كاالحتجاز واالعتقال للمتهمين لحين 

تقديمهـــم لمحاكمات عادلة وفق القانـــون وتوفير الحماية للمواطنين 

ومنع أخذ القانون باليـــد، والتحقيق في حاالت القتل المذكورة وتقديم 

المسؤولين عنها للمساءلة والمحاسبة.

إن التصريـــح الـــذي أدلى به الســـيد موســـى أبـــو مرزوق نائـــب رئيس 

المكتـــب السياســـي لحركة حماس على حســـابه الشـــخصي على موقع 

التواصل االجتماعي "الفيســـبوك" والذي نشرته وكالة معًا اإلخبارية على 

صفحتها في اليوم التالي لمقتل األشـــخاص السبعة وبالتحديد بتاريخ 

2012/11/21،  يشكل مدخاًل هامًا في كيفية التعامل مع جريمة التعاون 

مع االحتالل وذلك وفقًا للقانون حيث قال:  "إن القصاص من الجواسيس 

وخاصة من شـــارك في قتل قادتنا ومقاومتنا نؤيده ولكن ال يجوز معاقبة 

النـــاس إال من خالل القانون وبطريقة قانونية".  وتابع أبو مرزوق قائاًل: "إن 

الطريقـــة التي قتل فيها هؤالء العمالء وصور مـــا بعد القتل غير مقبولة 

قطعًا ويجب أن يحاسب المسؤول عن ذلك ويجب أن ال يتكرر ذلك أبدًا". 

كما أن القرار الذي اتخذته الحكومة الفلســـطينية في قطاع غزة بتاريخ 

2012/11/25 بتشـــكيل لجنة للتحقيق في مقتل المواطنين الســـبعة 

يعد خطوة باالتجاه الصحيح لمحاســـبة المســـؤولين عن تلك الحوادث 

ومنع تكرار وقوعها في المســـتقبل لما يترتب عليها من تشويه لصورة 

نضال شعبنا وعدالة قضيته.
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حضرة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،

تحثكم الهيئة الفلســـطينية المســـتقلة لحقوق اإلنســـان "ديوان المظالم" اتخاذ اإلجراءات الفورية لوقف العدوان الحربي اإلسرائيلي على قطاع غزة  

تحت العملية العسكرية المسماة "عمود السحاب". ومواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلية لقصفها العشوائي على قطاع غزة مما أدى إلى خسائر كبيرة 

بين المدنيين الفلســـطينيين، وبخاصة بين األطفال والنســـاء وكبار السن. باإلضافة الى  تهديدات إســـرائيل بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية من 

خالل إطالق عملية برية واسعة، والتي سوف تزيد من تفاقم األوضاع اإلنسانية وتدهور حالة حقوق اإلنسان بشكل خطير وبسقوط المزيد من الضحايا 

في صفوف المدنيين الفلسطينيين، في واحدة من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان، مما يهدد سالمة حياة ورفاه أكثر من 1.6 مليون فلسطيني 

يعيشون في قطاع غزة. 

تدعوكم الهيئة الستخدام مساعيكم الحميدة لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية فورًا ضد قطاع غزة، وإدانة تلك األعمال التي 

تشكل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. كما وندعوكم لدعم التفويض الذي تتمتعون به كأمين عام لألمم المتحدة و"القول 

والعمل من أجل الســـالم واألمن" الدوليين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سالمة ورفاه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة 

بعد فشل مجلس األمن الدولي في اتخاذ أية تدابير لضمان السالم واألمن والوفاء بمسؤولياته بموجب القانون الدولي.

ويشير عدد ضحايا هذا العدوان حتى اآلن إلى أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن، وذلك خالفًا لمزاعم الحكومة اإلسرائيلية بأن قواتها ال تستهدف 

المدنييـــن، ويتبيـــن إن أكثر من 90 ٪ من الضحايا هم من المدنيين، حيث قتل ما ال يقل عن)138(  من المدنيين الفلســـطينيين في تلك الهجمات 

العســـكرية، مـــن بينهم 26 طفـــال و 12 امرأة، كما وأصيب أكثر من 900 آخريـــن بجراح منهم على األقل 290 طفال و 148 إمرأة.  يســـتهدف الجيش 

اإلســـرائيلي في هجماته العســـكرية الممتلكات المدنية بشكل رئيســـي، بما في ذلك المنازل )تم تدمير 750 منزال منها 57 بشكل كلي( والمساجد 

والكنائـــس والمـــدارس واألراضي الزراعية والمزارع والبنية التحتية عامة.  وتم فعليا قتل وجرح عدد كبير من المدنيين داخل منازلهم، نتيجة لقصف 

األحياء الســـكنية والمناطق المحيطة بها بصواريخ يزن كل منها 1000 كيلوغرام، والتي أطلقتها الطائرات الحربية ومقاتالت  )F 16(. ومن أمثلة ذلك 

تفجير منزل عائلة الدلو والذي أسفر عن مقتل 14 مدنيا من عائلة واحدة، ما ال يقل عن 4 منهم هم من االطفال باإلضافة إلى ثالث نساء.

حضرة األمين العام،

لم يعد ثمة مكانًا آمنًا في قطاع غزة، والذي ال يوجد فيه فعليًا ملجأ واحدًا يمكن أن يلجأ  إليه المدنيون من أجل حماية أنفسهم من القصف المتواصل 

لياًل ونهارًا، وبات  المدنيون تحت مرمى نيران قوات االحتالل ويعد كل منهم عرضة لخطر الموت.

في ظل اســـتمرار وتوســـع العدوان العسكري، تتفاقم األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، خاصة في ظل اإلغالق الشامل للمعابر الحدودية بين قطاع غزة 

وإســـرائيل، ومنع دخول البضائع والمواد األساســـية إلى قطاع غزة، بما في ذلك ارســـاالت المواد الغذائية واألدوية والوقود، خاصة أن قطاع غزة يرزح  

تحت الحصار العســـكري منذ العام 2006، ويشكل هذا انتهاكًا خطيرًا لاللتزامات المفروضة على إسرائيل بصفتها قوة محتلة، وعلى األطراف األخرى 

المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949 وتحت االحتالل، الذين لديهم التزامات قانونية 

لضمان احترام االتفاقية،  بتسهيل مرور ارساالت الغذاء والدواء والمساعدات اإلنسانية للسكان المدنيين في األراضي المحتلة في كل الظروف.

رام الل��ه/ ه��ذه الرس��الة بعثت بها الهيئة المس��تقلة لحقوق اإلنس��ان 

لألمين العام لألمم المتحدة خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

رسالة مفتوحة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون

 الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنســـان تدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والسعي 

لحماية المدنيين الفلسطينيين 
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إننا في الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنســـان وإذ ندين بشدة العدوان المستمر من قبل قوات االحتالل اإلســـرائيلي على قطاع غزة،  نحذر من استمرار 

تفاقم األوضاع وانعكاســـاتها الكارثية على حياة المدنيين الفلســـطينيين، فإننا نخشى أن األســـوأ لم يأت بعد، ما لم يتدخل المجتمع الدولي لوضع 

حد لهذا العدوان، حيث ســـيدفع المدنيون الفلســـطينيون وحدهم ثمن هذا التصعيد الذي ابتدأته دولة االحتالل. وتحمل الهيئة ســـلطات االحتالل 

اإلســـرائيلي المســـؤولية عن حياة المدنيين الفلســـطينيين وفقًا لقواعد القانون الدولي. كما ونؤكد على أن وجود مقاومة مسلحة ال يبرر بأي حال من 

األحوال االستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة المفرطة ضد المدنيين.

حضرة األمين العام،

إن دور األمم المتحدة والمجتمع الدولي يكمن في التحرك الفوري لمنع الجريمة قبل وقوعها، وليس فقط إدانتها. إن فشل المجتمع الدولي في التدخل 

لحماية المدنيين الفلســـطينيين يشجع إســـرائيل بوصفها الســـلطة المحتلة على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين في 

قطاع غزة تحت ذريعة "الدفاع عن النفس". وســـوف تســـتمر هذه الجرائم في ظل غياب المساءلة، ويرسخ هذا من ثقافة اإلفالت من العقاب في صالح 

إســـرائيل. وعلى ســـبيل المثال، فإن عدم تنفيذ بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق من تقرير غولدستون 2008-2009 من قبل كافة منظمات األمم 

المتحدة ذات الصلة، وخاصة مجلس األمن الدولي، بعد عملية "الرصاص المصبوب" العملية العســـكرية" على قطاع غزة ســـاهم في نقل رسالة خاطئة 

إلى إسرائيل انه يمكنها اإلفالت من المحاسبة عن االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، وأنها ليست مسؤولة عن جرائم الحرب التي ترتكب 

ضد المدنيين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة. وفي العدوان العسكري الحالي على قطاع غزة، تطلق إسرائيل عدوانها مرة أخرى دون 

احترام لقواعد "التمييز والتناسب"، مع الثقة بأن األمم المتحدة والمجتمع الدولي لن يتخذا أية إجراءات جادة لما تقوم به من جرائم حرب وانتهاكات 

جسيمة للقانون الدولي.

وإذ تعبر الهيئة عن إدانتها الشـــديدة للعدوان الوحشـــي على قطاع غزة، فإنها  تدعوك وكافة الهيئات المعنية في األمم المتحدة لممارسة الضغط 

على إسرائيل إلجبارها على وقف عدوانها العسكري على قطاع غزة والضغط من أجل احترام القانون الدولي، من خالل:

التحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان العسكري اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ومنع توسعه.

 فضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي وتنصل دولة االحتالل من التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين 

في وقت الحرب للعام 1949.

كسر الصمت عن االنتهاكات الجسيمة التي اقترفتها إسرائيل باعتبارها سلطة االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين.

اتخاذ التدابير الالزمة لضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين اإلضافيين الملحقين بها، ومحاكمة المتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة 

لالتفاقية، والتي تشكل جرائم حرب وفقًا للمادة )147( من االتفاقية.

حضرة األمين العام،

نحثكم بصفتكم األمين العام لألمم المتحدة على:

* التدخل الفوري  لحماية السالم واألمن الدوليين، وفقًا لميثاق األمم المتحدة.

* سرعة التحرك لوقف العدوان اإلسرائيلي وما يترتب عليه من تفاقم األوضاع الكارثية اإلنسانية الوخيمة في صفوف المدنيين في قطاع غزة، وضمان 

عدم تكرارها.

* التدخل شخصيًا ورسميًا إلجبار الحكومة اإلسرائيلية على وقف العدوان على قطاع غزة فورًا وحماية المدنيين.

* إدانة األعمال الوحشية التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي واألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات 

جنيف األربع على التقيد بالتزاماتها القانونية واألخالقية تجاه األراضي الفلســـطينية المحتلة عام 1967 إلنهاء االحتالل العسكري اإلسرائيلي والذي 

يعد واحدًا من أطول االحتالالت أمدًا في العالم.

حان الوقت ألن يتمتع الشـــعب الفلســـطيني بحقه في تقرير المصير على النحو الذي ضمنه القانون الدولي لحقوق اإلنســـان. وعليه ينبغي للمجتمع 

الدولـــي بذل كل الجهود الممكنة مـــن أجل إيجاد حل عادل ودائم للصراع اإلسرائيلي-الفلســـطيني، والذي يكفل للفلســـطينيين التمتع بحقوقهم 

اإلنسانية والسالم واألمن أسوة بباقي شعوب العالم.

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

أحمد حرب         

المفوض العام         

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان         
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Dear Secretary General Mr. Ban Ki-Moon, 

The Palestinian Independent Commission for Human Rights )ICHR( is urging you to take immediate action to stop the 

Israeli military aggression on the Gaza Strip. Under their military operation “Pillar of Cloud”, Israeli occupation forces 

continue their random shelling of the Gaza Strip resulting in high casualties among the Palestinian civilians, especially 

among children, women and the elderly. Israel is further threatening to expand the scope of its military operations by 

launching a ground operation which will further exacerbate the human rights and humanitarian situation and cause 

serious additional casualties among Palestinian civilians in one of the most highly populated areas of the world, thereby 

threatening the safety and well-being of over 1.6 million Palestinians in the Gaza Strip.  

ICHR calls on you to use your good offices to exert pressure on Israel to immediately stop its military aggression against the 

Gaza Strip, and to condemn such acts which are in blatant violation of international human rights and humanitarian law.  

We urge you to uphold your mandate as the Secretary General of the United Nations and “to speak and act for peace and 

security” and take all measures possible to ensure the safety and well-being of the Palestinian civilian population in the 

Gaza Strip, especially after the failure of the UN Security Council from taking any measures to ensure peace and security 

and upholding their responsibilities under international law.    

Contrary to the Israeli government’s allegations that its forces do not target civilians, the death toll of this aggression so 

far indicates that civilians are paying the price, as )138( Palestinians have been killed in those military attacks, and over 

900 were wounded while casualties among civilians.  Over 90% of the casualties are civilians; 26 children and 12 women 

were killed, at least 290 children and 148 women were injured. Israeli military attacks mainly targeted civilian properties, 

including houses )750 houses of which 57 were totally demolished(, mosques, churches, schools, agricultural lands, farms 

and infra-structures. A number of civilians have already been killed and injured inside their homes, as a result of the 

shelling of the residential neighborhoods and their surrounding with missiles, weighing 1000 kilo grams each, launched 

by warplanes fighter jets )F 16(. One such example is the bombing of the home of the Daloo’s in which 14 civilians were 

killed from the same family, among which there are at least 4 children and three women. 

Dear Secretary-General, 

 There is no longer a safe place in the Gaza Strip, which already has no shelters in which civilians can resort to in order 

to protect themselves from the continued shelling day and night. Palestinian civilians are caught in the crossfire of the 

occupation forces, and all of them at risk of death. 

In light of this continued and expanding military aggression, the humanitarian situation in the Gaza Strip is exacerbating, 

especially with the comprehensive closure of the border crossings between the Gaza Strip and Israel and preventing the 

entry of goods and basic materials into the Gaza Strip, including the consignments of medicines, food and fuel, especially 

that the Gaza Strip has been under military siege since 2006. This constitutes a grave violation of the obligations imposed 

on Israel as an occupying power, and on other Contracting Parties of the Fourth Geneva Convention Relative to the 

Protection of Civilian Persons in Time of War and under occupation who have legal obligations to ensure respect of the 

Convention.   The passage of consignments of food and medicine and humanitarian aid to the civilian population in the 

occupied territories should be facilitated at all circumstances.

We, at ICHR, strongly condemn the continued aggression by the Israeli occupation forces on the Gaza Strip.  We warn 

against further deterioration of the situation and its disastrous impact on the lives of Palestinian civilians.  We fear that 

Open Letter to the UN Secretary General Ban Ki-Moon
 The Independent Commission for Human Rights Calls 
on the Secretary General to Take Immediate Action to 
End Israeli Military Offensive Against the Gaza Strip 

and Protect Palestinian Civilians
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the worst is yet to come, and unless the international community intervenes to put an end to this aggression, Palestinian 

civilians alone will pay the price for this escalation. ICHR holds the Israeli occupying authority accountable for the lives of 

Palestinian civilians in accordance with the rules of international law. We emphasize that the existence of armed resistance 

does not justify by any means the indiscriminate and disproportionate use of excessive force against civilians. 

Dear Secretary General, 

The role of the UN and the international community lies in immediate action to prevent a crime before it happens, not 

only its condemnation. The failure of the international community to intervene to protect Palestinian civilians under the 

pretext of “self-defense” encourages Israel as the occupying authority to commit more war crimes against Palestinian 

civilians in the Gaza Strip. These crimes will continue in the absence of accountability and will further encourage a culture 

of impunity in favor of Israel.  For example, the non-implementation of 2009 UN-Fact Finding Mission of the Goldstone 

Report by all relevant UN organizations, especially the UN Security Council, after the “Cast Lead” Military Operation, in 

20082009/ against the Gaza Strip, conveyed a wrong message to Israel that it can escape accountability for grave breaches 

of international humanitarian law, and is not accountable for war-crimes committed against Palestinian civilians in the 

Occupied Palestinian Territories. In the current military attack on the Gaza Strip, Israel is again launching its aggression 

without respecting the rules of “distinction and proportionality”, with confidence that the UN and the international 

community will take no serious measures for its war crimes and grave breaches of international law.   

ICHR expresses its strong condemnation of the brutal aggression on the Gaza Strip, and calls on you and all concerned 

bodies of the United Nations to exert pressure to force Israel to stop its military aggression on the Gaza Strip and to push 

for respect of international law, through: 

 • Immediate and urgent action to stop Israel’s brutal military offensive on the Gaza Strip; 

 • To prevent its expansion; 

 • To divulge the crimes of the Israeli occupation and the failure of the occupying power to adhere to its legal obligations 

under the Fourth Geneva Convention related to the Protection of Civilian Persons in Time of War; 

 • To break the silence on  serious violations committed against civilians by Israel as an occupying authority; 

 • To take necessary measures to ensure respect for the Fourth Geneva Convention and its two additional protocols, and 

to prosecute those accused of committing grave breaches of the Convention, which constitute war crimes in accordance 

with article )147( of the Convention.

Dear Secretary General, 

We further urge you in your capacity as the Secretary General of the United Nations, 

 • To intervene and take immediate action to protect international peace and security, in accordance with the UN Charter; 

 • To work to stop the aggression coupled with a disastrous and humanitarian catastrophe that is taking place among 

civilians in the Gaza Strip and to ensure its non recurrence. ; 

 • To intervene personally and officially to compel the Israeli government to protect civilians and to stop the aggression 

on the Gaza Strip immediately; 

 • To condemn the atrocities carried out by the Israeli occupation forces in the Gaza Strip and to call on the international 

community and the High Contracting Parties of the Four Geneva Conventions to uphold their legal and ethical obligations 

towards the 1967 Occupied Palestinian Territories to end Israeli military occupation, one of the most prolonged belligerent 

occupations in the world.   

It is due time for the Palestinian people to enjoy their right to self-determination as enshrined in international human 

rights law. The international community should exert all efforts towards finding a just and durable solution to the Israeli-

Palestinian conflict to allow Palestinians to enjoy their human rights and their right to peace and security like other 

nations of the world.

 Yours Sincerely,

Dr. Ahmad Harb, Commissioner General

The Independent Commission for Human Rights
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تطالب الهيئة المســـتقلة لحقوق االنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي والهيئات اإلقليمية والعربية والدولية اتخاذ التدابير الفورية 

الالزمة لحماية الســـكان المدنيين في قطاع غزه، وعلى وجه الخصوص حماية أرواح ما يزيد عن 750 ألف طفل والذين يتم اســـتهدافهم 

بالقصف العشوائي لقوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي في أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان. 

وتؤدي تلك الهجمات العســـكرية المستمرة ضد الســـكان المدنيين وأطفالهم في القطاع إلى التهديد المباشر لحقهم في الحياة وإلى 

اإلضرار بصحتهم البدنية والنفســـية بشكل صارخ.  فمنذ بداية العدوان العسكري على القطاع  بتاريخ 2012/11/14 استشهد ما ال يقل 

عن 57 فلســـطينيًا، منهم 13 أطفال، وإصابة ما ال يقل عن 554 بجراح من بينهم 174 طفال اصيب بعضهم بإعاقات دائمة. كما وتشـــكل 

تلـــك الهجمات الحربية ترويعًا حقيقيًا ألطفال قطاع غزة تتســـبب في معاناتهم وعيشـــهم حاالت الصدمة الشـــديدة نتيجة ألصوات 

االنفجارات الرهيبة والمتتالية للصواريخ التي يتم توجيهها للقطاع على مدار الســـاعة، وذلك في ظل عدم توفر المالجئ اآلمنة للعائالت 

الفلسطينية وأطفالهم.  

وتنـــص اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 على ضمان أن يحظى األطفال، باعتبارهم من الفئات المحمية، 

برعاية خاصة وبمعاملة إنســـانية تضمن احترام حقهم في الحياة وتحظر تعريضهم للعقوبات الجماعية واألعمال االنتقامية، كما تكفل 

سالمتهم البدنية وكرامتهم اإلنسانية. ونصت المادة )77( من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة على أنه  "يجب 

أن يكـــون األطفـــال موضع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد أية صورة مـــن صور خدش الحياء ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع 

العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر" .

ونصت المادة )38( من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي توفر حماية شـــامله لألطفال على أن "تتعهد الدول األطراف بأن تحترم 

قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد. كما ونصت 

على أن تتخذ الدول األطراف وفقًا اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع 

التدابير الممكنة عمليًا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنزاع مســـلح". وأقرت االتفاقية بقائمة من الحقوق التي تنطبق في 

وقت الســـلم والحرب على الســـواء.  وقد أكدت لجنة حقوق الطفل أنها تشـــمل حماية البيئة األســـرية والرعاية والمساعدة األساسيتين 

وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والتعليم، وأن على الدول كفالة ســـبل وصول األطفال إلى المســـاعدة اإلنســـانية واإلغاثة 

وتوفيرها لهم أثناء النزاعات المسلحة.

وعليه ترى الهيئة ان على الدول األطراف وفقًا اللتزاماتها بمقتضى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان العمل على 

رين بهذه 
ّ
حماية السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، واتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليًا لضمان حماية ورعاية األطفال المتأث

األوضاع. وتحمل الهيئة دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة أطفال القطاع، وتدعوها الى الوقف الفوري ألعمالها العدوانية، وحماية 

حياة العائالت الفلســـطينية وأطفالهم، باإلضافة إلى الســـماح الفوري بدخول المساعدات الطبية واإلنسانية الضرورية وبتوفير الخدمات 

األساســـية والسلع واألغذية الالزمة للســـكان المدنيين في القطاع، وضمان الحماية الكاملة لألطفال لممارسة حقهم في التعليم والصحة 

والعيش الكريم أسوة بباقي أطفال العالم. 

نداء عاجل 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
تطالب المجتمع الدولي 

بحماية األطفال والمدنيين في قطاع غزة 

28 الف�صلية



29 الف�صلية

The Palestinian Independent Commission for Human Rights calls on Palestinian, regional and 

international communities to take immediate action to protect civilians in the Gaza Strip including 

over 750,000 children who are being subjected to Israeli military bombings within their homes and 

community for the fifth consecutive day.  The Israeli Occupation Forces are causing high casualties 

among civilians in their random shelling in one of the most heavily populated areas around the world.  

As of today, 57 were killed and around 550 were injured, the majority of which are civilians.  Of those 

13 children were killed and almost 174 injured )i.e. 25% of the overall casualties( causing to some of 

them permanent disabilities. 

The long term consequences of these repetitive and incessant attacks against children and the civilian 

population are harmful to the survival, development, physical, psychological and mental well being of 

our children, and irreparable damage has ensued. The children of the Gaza Strip are being terrorized 

and traumatized by the unrelenting numbers of bombs being dropped on an hourly basis and there are 

no places of safety or shelter available for families and children. 

Israeli Military actions in the Gaza Strip contravene with international law, and are measures of collective 

punishment against the entire civilian population including children who are afforded special protection 

under international law at times of armed conflicts and under military occupation, namely the 1949 

Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilians in Times of War.  Such practices also 

contravene with Article )38( of the Convention on the Rights of the Child which specifically stipulated 

the provision of special protection and care for children during armed conflicts.  ICHR calls on all parties 

to cease the violence, provide children and families with safe and protected areas that should not 

be violated, and allow the immediate and continual entry of medical, food, and essential goods and 

services for the Gaza population and the evacuation of children and civilians in need of emergency care 

services.  

The international community should take all possible measures to ensure the safety and well-being of 

Palestinian children in the Gaza Strip and to pressure the occupying authority to immediately halt its 

military offensive on the Gaza Strip and ensure Israel’s respect and adherence to its legal obligations 

under international human rights and humanitarian law.

With Continuing Israeli Military Offensive on the Gaza 
Strip: The Independent Commission for Human Rights 

Calls on the International Community to Ensure Immediate 
Protection for Palestinian Children
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تندد الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" بالعملية الحربية اإلســـرائيلية "عمود السماء" على قطاع غزة وسكانه المدنيين وتنظر بقلق 

بالغ إلى ما يســـببه هذا التصعيد في العمليات العسكرية والغارات الجوية واستهداف الطيران الحربي والقذائف المدفعيه للمساكن والمدنيين في 

أماكن مكتظة بالســـكان في اطار عمليات االنتقام وجرائم اغتيال نشـــطاء المقاومه الفلسطينية والمدنيين. مما أدى حتى لحظة إعداد هذا النداء إلى 

استشهاد 13  فلسطينيًا بينهم ثالثة أطفال وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بجراح بالغه من بينهم نساء وأطفال.   

تســـتمر قوات االحتالل في االنتهاك الممنهج لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم وحظر 

االغتيـــاالت خارج نطاق القانون أثناء االحتالل أو النزاع المســـلح. وتهيب الهيئة بالمجتمع الدولي التدخل لحقـــن دماء المدنيين ووقف جرائم قوات 

االحتالل المتصاعدة والتي تنذر بخطر محتم قادم يحدق بالمدنيين األبرياء وبممتلكاتهم وبجرائم واسعة النطاق، ويغرق قطاع غزه في أزمة إنسانيه 

كبرى في ظل األوضاع المتدهورة جراء الحصار الخانق له منذ ما يزيد عن ست سنوات.

كمـــا وتحّمل الهيئة دولة االحتالل المســـؤولية الكاملة عن حياة المدنيين الفلســـطينيين وفقًا لقواعد القانون الدولـــي، وتؤكد على أن وجود مقاومة 

مسلحة ال يبرر بأي شكل استخدام القوة المفرطة بشكل غير متناسب، واستهداف المدنيين. وإذ تعبر الهيئة عن استنكارها الشديد للعدوان الغاشم 

على القطاع، تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي، بممارسة الضغط إلجبار دولة االحتالل على وقف عدوانها على قطاع غزة والضغط باتجاه احترام القانون 

الدولي.  

تناشد الهيئة المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته بما فيه األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 للتحرك الفوري 

والعاجل والعمل على وقف العدوان اإلسرائيلي الغاشم على القطاع ومنع توسعه، وفضح جرائم االحتالل وتنصل دولة االحتالل الصارخ من التزاماتها 

القانونية بموجب االتفاقية وكســـر الصمت الفاضح على انتهاكاتها الجســـيمة واتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمـــان احترام االتفاقية والبروتوكولين 

الملحقين بها.

كمـــا وتطالب األطراف الســـامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونيـــة واألخالقية الواردة في المادة األولى من االتفاقية 

والتـــي تتعهد بموجبها باحترام االتفاقيـــة وأن تضمن احترامها في جميع األحوال، والتحرك الفوري لضمان إلـــزام دولة االحتالل باحترام نصوصها، 

والعمل بالتزاماتها الواردة في المادة 146 من االتفاقية بمالحقة المتهمين باقتراف مخالفات جســـيمة لالتفاقية والتي تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 

147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول اإلضافي األول الملحق باالتفاقية. 

كما تطالب الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنسان الهيئات الوطنية ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية بتفعيل دورها وفضح ما تقترفه قوات االحتالل من 

جرائـــم حرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وممارســـة الضغط على دولها للتحرك والضغط على حكوماتهم لوقف العدوان اإلســـرائيلي وضمان 

احترام معايير حقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدولي اإلنساني في االراضي الفلسطينية المحتلة.

وتناشـــد الهيئة الســـكرتير العام لألمم المتحدة بالعمل الجاد على تحقيق الوقف الفوري إلطالق النار لوقف معاناة أكثر من مليون ونصف المليون 

فلســـطيني من ســـكان القطاع، كما وتدعوه للوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان واالنتصار لهم وعدم المساواة بين الضحية والجالد وتغليب 

االعتبـــارات اإلنســـانية والقانونية على االعتبارات السياســـية للنظام الدولي. كما وتعتبر الهيئة أن الصمت العربـــي والدولي يطلق يد دولة االحتالل 

الطولى للتمادي في ارتكاب جرائم الحرب التي تقوم بارتكابها يوميًا في القطاع، وسيكلف أرواح مئات المدنيين األبرياء ومعاناة اآلالف.

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تندد بالتصعيد العسكري في قطاع 

غزة وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين

15 كانون الثاني 2012 

نداء عاجل 

30 الف�صلية



31 الف�صلية

 Urgent Appeal

The Independent Commission for Human Rights 
Condemns Israeli Military Escalation in the Gaza 

Strip and Calls Upon the International Community to 
Promptly Intervene to Protect Civilians

The Independent Commission for Human Rights "ICHR" condemns  and expresses its deep concern over the Israeli occupying 

forces’ military escalation against the Gaza Strip  and its civilian population. Over the past week, the Israeli occupying 

forces has indiscriminately used excessive force against the Palestinian civilian population in the Gaza Strip resulting in 

casualties among civilians.  Yesterday the 14th of November, 2012 the Israeli military forces launched its military reprisal 

operation "The Pillar of Cloud".  Israeli indiscriminate attacks so far have resulted in the killing of  13 Palestinians, and the 

wounding of more than 100 other civilians, including children and women. The number of casualties among civilians is 

expected  to further increase with the continuing Israeli military attacks on the Gaza Strip. 

The Israeli military occupation forces are violating principles of International Humanitarian Law, namely the 1949 Fourth 

Geneva Convention Relative to the Protection of Civilians at Times of War which prohibits targeting civilians and their 

properties and criminalizes extra-judicial killings during armed conflicts. 

ICHR calls upon the international community to promptly intervene to protect civilians and put an end to the unprecedented 

Israeli war crimes against civilians  in the Gaza Strip, which already suffers difficult  humanitarian conditions resulting from 

the Israeli siege imposed on the Gaza Strip since 2006.

ICHR holds the Israeli occupying authorities accountable over the lives of civilians in the Gaza Strip, and emphasizes that 

rules and principles  of international humanitarian law do not justify the use of excessive force against civilians under any 

circumstances even under the pretext of  targeting armed resistance.  ICHR therefore calls on the international community 

to meet its legal and moral obligations towards the Palestinian civilian population in the occupied Palestinian territories, 

and urges the international community to exert genuine pressure on the occupying authority to immediately end its brutal 

military aggression on the Gaza Strip and to  call on the occupying authority to abide with its legal obligations under 

international law. 

It also calls on UN Security Council to stand up to its responsibility in maintaining peace  and security and  ensure the  

safety of civilians under Israeli military occupation. ICHR also urges  the Secretary General of the United Nations to exert 

utmost efforts  to achieve an immediate cease-fire, and  to end the sufferings of over 1.6  million victims of human rights 

violations in the Gaza Strip as well as condemn the Israeli military aggression against civilians in the Gaza Strip.  ICHR also 

calls upon the   High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention of 1949 to abide with their ethical and legal 

obligations to ensure the comprehensive, immediate and full compliance by the government of Israel as an occupying 

authority to the provisions of the Convention and its relevant protocols.  ICHR specifically calls on the  High Contracting 

Parties to the Fourth Geneva Convention to fulfill their legal obligations stipulated in Article 1 of the Convention by to 

“respect and ensure respect” of the Convention, and article 146,  to protect civilians and  prosecute perpetrators of human 

rights violations.

Finally, ICHR calls upon National Human Rights Institutions, human rights organization and civil society organizations 

world-widely   to activate their role and intervene by all available means, including legal measures to confront the 

occupying authorities’ grave breaches of international law, and do all what they can to stop Israeli occupying authorities’ 

collective punishments and war crimes  against  unarmed Palestinian civilians in Gaza Strip.
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يعتبر الحق في التجمع الســـلمي من الحقوق المهمة التي ركزت عليها 

االتفاقيـــات والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنســـان، ألنه يرتبط ارتباطًا 

وثيقًا بحق اإلنســـان في التعبير عن أفكاره وآرائه بطرق سلمية. وإدراكًا 

من الهيئة بدورها، كهيئة وطنية لحقوق اإلنســـان، في حماية منظومة 

الحقوق والحريات، أصدرت الهيئة مؤخرًا تقريرًا خاصًا  باللغتين العربية 

واالنجليزيـــة بعنوان "الحق في التجمع الســـلمي في مناطق الســـلطة 

الوطنية الفلســـطينية الواقع والتطلعات"  مـــن إعداد الباحث الحقوقي 

ياسر عالونه. ، حيث يسلط هذه التقرير الضوء على هذا الحق وممارسته 

في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

 يتطـــرق التقرير فـــي الفصل األول منه لإلطـــار القانوني لحماية الحق 

في التجمع الســـلمي على المســـتوى الدولي والوطني، فتناول المبحث 

األول اإلطـــار القانوني الدولي للعديد من اإلعالنات واالتفاقيات الدولية 

لحقوق اإلنســـان، واالتفاقيـــات اإلقليمية للحق في التجمع الســـلمي، 

ومنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياســـية، واإلعالن العالمي لحمايـــة المدافعين عن حقوق 

اإلنسان، والمبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق 

السياسية، ومجلس حقوق اإلنسان، واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، 

وميثاق الحقوق األساســـية لالتحـــاد األوروبي، واالتفاقيـــة األمريكية 

لحقوق اإلنسان، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، ومدونة 

لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ األساسية 

بشأن اســـتخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين 

بإنفاذ القوانين.

أما المبحث الثاني فقد تناول اإلطار القانوني للحق في التجمع الســـلمي 

على المســـتوى الوطنـــي، من خالل العديد من القوانين الفلســـطينية، 

ومنهـــا القانون األساســـي الفلســـطيني، وقانون االجتماعـــات العامة 

والئحتـــه التنفيذيـــة، وقانون العقوبات األردني لســـنة 1960، وقانون 

العقوبات الفلســـطيني لعام 1936، وقانـــون المخابرات العامة، وقانون 

األمن الوقائي، ومشروع الدســـتور الفلسطيني، ومشروع قانون األحزاب 

السياسية وتنظيم عملها. 

وتناول الفصـــل الثاني من التقرير واقع الحق في التجمع الســـلمي 

في مناطق الســـلطة الوطنية الفلســـطينية، ورصد االنتهاكات التي 

تعـــرض لها الحق في التجمع الســـلمي في الضفـــة الغربية وقطاع 

الهيئة تصدر تقريرًا خاصًا بعنوان

 الحق في التجمع السلمي 

في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

الواقع والتطلعات

غزة، والتي تمثلت في اســـتدعاء مشـــاركين في تجمعات سلمية، أو 

احتجازهم، أو اعتقالهم، أو االعتداء عليهم بالضرب، وفض تجمعات 

ســـلمية وتفريق المشـــاركين فيها أو الذين حاولوا المشاركة فيها، 

ومنع عقد تجمعات ســـلمية من قبل األجهـــزة األمنية. فقد الحظت 

الهيئة ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقتها بخصوص التجمع السلمي، 

وتزايدها باطراد.

وأخيـــرًا، خلص التقرير إلـــى جملة من االســـتنتاجات والتوصيات على 

المستوى القانوني والعملي من شأنها ضمان تمتع المواطنين بحقهم 

في التجمع الســـلمي. والجدير بالذكر أن التقرير اشـــتمل على ملخص 

باللغة االنجليزية.
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رام الله/ صدر مؤخرًا عن الهيئة المســـتقلة لحقوق االنســـان »ديوان المظالم« 

ضمن سلســـلة تقارير خاصـــة، تقريرهًا بعنوان )االنتخابـــات المحلية في عام 

2012(. وقد تناول التقرير مبحثين رئيســـين األول تنـــاول وصفًا عامًا لعملية 

االنتخابـــات المحليـــة التي جرت فـــي عـــام 2012، حيث عالج هـــذا المبحث 

اإلرهاصـــات التي ســـبقت اإلعالن عن موعد إجراء االنتخابـــات المحلية، ووصفًا 

موجزًا لتشـــريعات انتخابات مجالـــس الهيئات المحلية، ومـــن ثم وصفًا عامًا 

لعمليـــة االنتخابـــات المحلية التـــي جرت بتاريـــخ 20 تشـــرين األول 2012 

واالنتخابات المحلية التكميلية التي جرت بتاريخ 22 كانون األول 2012، اضافة 

إلى عرض موجز عن الطعون االنتخابية المقدمة في المراحل المختلفة لعملية 

االنتخابـــات. أمـــا المبحث الثاني فقد عالج المشـــكالت التي بـــرزت في عملية 

االنتخابات ســـواء المتعلقة بقانون انتخـــاب الهيئات المحلية وطريقة تعامل 

المحاكم معه، أو المشكالت العملية التي وقعت في مراحل العملية االنتخابية 

المختلفة والحقوق التي تم المساس بها. 

وفـــي إطار تمكين الموطـــن من حقه في االطالع علـــى المعلومات كمقدمة 

لتمكينه من مراجعة هذه المعلومات والتعليق عليها تضمن التقرير بعض 

الوثائـــق الهامة المتعلقـــة باالنتخابات المحلية وال ســـيما قانون انتخاب 

الهيئـــات المحلية لعـــام 2005 والتعديالت التي طـــرأت عليه، وكما أرفق 

بالتقرير قرارات مجلس الـــوزراء المتعلقة باالنتخابات المحلية الصادرة في 

األعـــوام من 2010-2012، باالضافة إلى بعض قرارات المحاكم ذات العالقة 

باالنتخابات المحلية الصادرة عن المحكمة العليا بشـــقيها )محكمة العدل 

العليا ومحكمة النقض(.

وقـــد خلص التقريـــر الذي أعده المحامي معن شـــحدة دعيـــس إلى جملة 

اســـتنتاجات تمثلت في أن االنتخابات المحليـــة التي جرت في عام 2012 

قد رافقها إرهاصات كثيرة  وال سيما اإلعالنات الكثيرة لمجلس الوزراء التي 

حّددت موعـــدا إلجرائها ثم تأجيلها ثم تحديد موعدهـــا ثانية، وتأجيلها 

ثانيـــة حتى بلغ عدد المواعيـــد التي ُحّددت إلجرائها ثم تأجيلها الســـتة 

مواعيد خالل األعوام 2010-2012. ثم أنه وبموجب القانون المعدل لقانون 

انتخـــاب مجالس الهيئات المحلية لعام 2012، فقد أعلن مجلس الوزراء في 

شـــهر تموز 2012 عن عقد االنتخابات المحليـــة للهيئات المحلية الكائنة 

في الضفة الغربية فقـــط، وأّجل انتخاب مجالس الهيئات المحلية الواقعة 

في قطاع غزة إلى إشـــعار آخر، حيث ساهم االنقسام السياسي بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة في حرمان عدد كبير من المواطنين من ممارســـة حقهم 

في الترشح واالنتخاب.

وبرز من النتائج النهائية لالنتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية 

عام 2012 أن هنـــاك ارتفاعا في عدد الهيئات المحليـــة الفائزة بالتزكية، 

حيث إن أكثر من نصف عدد الهيئات المحلية لم يترشح فيها سوى قائمة 

علن عـــن فوزها بالتزكية، حيث بلـــغ عدد الهيئات 
ُ
واحدة فقـــط وبالتالي أ

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تصدر تقريرًا

خاصًا بعنوان االنتخابات المحلية في عام 2012

المحليـــة التي فازت بالتزكية في المرحلـــة األولى لالنتخابات المحلية التي 

جرت بتاريخ 20 تشرين األول 2012 الـ179 هيئة محلية، وبلغ عدد الهيئات 

المحلية الفائـــزة بالتزكية في االنتخابات التكميلية التي جرت في شـــهر 

كانون أول من ذات العام 23 هيئة محلية، أي بما مجموعه 202 هيئة محلية 

بواقـــع %57 من العدد اإلجمالي للهيئات المحلية في الضفة الغربية البالغ 

عددها 354 هيئة محلية.

ولـــم تجر االنتخابات المحلية ســـوى في 93 هيئة محليـــة فقط بتاريخ 20 

تشـــرين األول 2012، و24 هيئـــة محليـــة بتاريخ 22 كانـــون األول 2012، 

بما مجموعـــه 117 هيئة محلية بواقع %33 من العـــدد اإلجمالي للهيئات 

المحلية المذكورة )354 هيئة محلية(. كما انخفضت نسبة االقتراع المعلنة 

في هذه االنتخابات )أقل من %50 من نســـبة مـــن يحق لهم االقتراع( عن 

نســـبة االقتراع التي تسجلت في االنتخابات المحلية األولى التي تجري في 

عهد الســـلطة الوطنية الفلســـطينية في األعوام 2004-2005 )ما يزيد عن 

%70 من نسبة من لهم حق االقتراع(.

إن ارتفـــاع عدد الهيئات المحلية الفائزة بالتزكية، فضال عن ضعف نســـبة 

المشاركة في عملية االقتراع، وارتفاع عدد الهيئات المحلية التي لم تترشح 
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فيها أيـــة قوائم انتخابية أو لـــم تجِر فيها االنتخابات ألســـباب أخرى عن 

%10 من العـــدد اإلجمالي للهيئات المحلية، إنما قد يؤشـــر إلى أن هناك 

مشكلة حقيقية في هذه االنتخابات سوف تحد من قدرة مجالس الهيئات 

المحلية المنتخبة )باالنتخاب أو بالتزكية( أو المعينة على تقديم خدماتها 

العامة للجمهور، فضال عن أنها قد تشير إلى أن هناك مساسا حقيقيا بحق 

المواطن في ممارسة حقه في الترشح وفي االنتخاب.

وبالنظـــر إلى األحـــكام القانونية المتعلقة بحـــق المواطنين في اللجوء إلى 

القضاء فقد ظهر اتفـــاق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية ومحاكم 

البدايـــة بصفتهـــا محاكم طعـــون انتخابية أيضـــا فـــي كل المحافظات 

الفلسطينية على حرمان المواطن من حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء 

عندما لم تراِع في حســـاب مدد الطعن أيام العطل الرســـمية التي تخللت 

مدة الطعن، وعندما احُتســـبت مدة الطعـــن من تاريخ صدور القرار من لجنة 

غ صاحب المصلحة بـــه، حيث تم االلتزام 
ّ
االنتخابات، وليـــس من تاريخ تبل

بحذافيـــر النص القانوني المعيب الذي نص على ســـريان مدد الطعون من 

تاريخ صدور القرارات عن لجنـــة االنتخابات المركزية، ودون أن يوازيه إلزام 

المحاكم بفتح أبوابها أيام العطل الرســـمية. وكذلك انتهاك حق المواطن 

الدســـتوري في المســـاواة أمام القانـــون والقضاء، عندمـــا اختلفت أحكام 

محاكم البدايـــة بصفتها محاكم طعون انتخابية في الحقوق التي منحتها 

للمواطنين، وتعزز هذا االنتهـــاك عندما لم يكن هناك محكمة أعلى درجة 

تراقب قرارات هذه المحاكم، حيث اعتبر القانون أحكام محكمة البداية في 

حكم األحكام النهائية التي ال يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن 

القضائيـــة، إلى جانب أن القانون لم يعّين محكمة مركزية واحدة للنظر في 

الطعون االنتخابية. ومن مجمل المالحظات التي سجلها مراقبو الهيئة خالل 

مراحل العملية االنتخابية المختلفة، بما في ذلك مراحل التسجيل والترشح 

واالقتـــراع والفرز وإعالن النتائج، يالحظ أنه لم تقع مخالفات جســـيمة في 

عملية االنتخابات تبرر المطالبة بإبطالها أو الطعن في نزاهتها وشفافيتها، 

وكافة المالحظات التي سجلت في هذا اليوم، لم تصل إلى الحد الذي يمكن 

رضت على 
ُ
معه القول بأن المواطن ُحرم من حقه في االقتراع أو أن قيودا قد ف

ممارسته لهذا الحق، دون التقليل من أهمية بعض المخالفات التي يمكن 

عتبر في حكم الجرائم االنتخابية، وال ســـيما تجريح بعض المرشـــحين 
ُ
أن ت

فـــي غيرهم من المرشـــحين ســـواء بالتصريـــح أو بالتلميح أثنـــاء الدعاية 

االنتخابيـــة، أو في حكم المخالفـــات المهمة التي يجب أن تعالج. وأشـــار 

التقرير إلى وجود مشـــكلة عملية وحقيقية في موضوع الدعاية االنتخابية 

التي تقوم بها القوائم المترشحة، فرغم أن للدعاية االنتخابية فترة قانونية 

يتم اإلعالن عـــن بدايتها ونهايتها، ورغم أن القوائم االنتخابية تدفع مبلغ 

خمسمائة دينار أردني كتأمين لضمان التزامها بأحكام الدعاية االنتخابية 

وال يعاد لها إال إذا التزمـــت بإزالة مظاهر الدعاية االنتخابية المختلفة التي 

استخدمتها، إال أن مظاهر الدعاية االنتخابية واإلعالنات التي وضعتها هذه 

القوائم تظل قائمة وال تتم إزالتها ال من قبل القوائم المترشحة وال من قبل 

لجنة االنتخابات التي احتجزت مبلغ الخمسمائة دينار.

وجـــاء في التوصيات بأنـــه إذا أردنا بالفعل أن يمـــارس المواطنون حقهم 

في الترشـــح واالنتخاب وفي اختيار أعضاء مجالس هيئاتهم المحلية، وأن 

نوا من ممارسة حقهم في اللجوء إلى القضاء وحقهم في المساواة أمام 
ّ
ُيمك

القضـــاء وحقهم في بيئـــة نظيفة متوازنة، فإنه ال بد مـــن اتخاذ اإلجراءات 

ن الجميع 
ّ
مك

ُ
التالية: ضرورة إتمام إجراء مصالحة حقيقية وفاعلة وصادقة ت

من ممارســـة حقهم في اختيار من يمثلونهم في إدارة شؤونهم المحلية، 

دون إعاقات مرئية أو ملموســـة، ودون الوصول إلى فوز غير حقيقي لقائمة 

هنـــا أو قائمة هناك بالتزكيـــة أو أن يتم تعيين أعضـــاء المجلس المحلي 

مـــن قبل الجهات التنفيذية، وال ســـيما في الهيئات المحلية في قطاع غزة 

والهيئات التي لم يجِر فيها انتخابات في الضفة الغربية. ضرورة أن تنطلق 

كافة الجهات الرسمية في تعاملها مع أية موضوعات تخص االنتخابات من 

روح قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وليس من القراءة الســـطحية 

لنصوصه القانونية، ذلك أن الفكرة األساســـية التـــي جاء من أجلها قانون 

انتخاب مجالس الهيئات المحلية هي تنظيم كيفية ممارســـة المواطنين 

لحقهم الدستوري في الترشح واالنتخاب، وإن أي تفسير لنصوص القانون 

يجب أال يؤدي إلى حرمان المواطنين من هذا الحق الدستوري. ضرورة العمل 

على مراجعة التعديل الذي تم على قانون الهيئات المحلية في عام 2008 

والذي تدخل في الحق الدستوري للمواطنين في الترشح واالنتخاب وسمح 

لمجلس الوزراء بحـــل مجلس الهيئة المحلية الذي تجاوز القانون أو انتهت 

مدته، وسمح لوزير الحكم المحلي بإقالة رئيس المجلس المحلي من رئاسة 

الهيئـــة المحلية.  باإلضافة إلـــى ضرورة العمل الجاد علـــى تعديل أحكام 

قانـــون انتخاب مجالس الهيئات المحلية بالشـــكل الـــذي يضمن احترام 

حقوق اإلنســـان الدســـتورية التي نص عليها القانون األساسي كحقه في 

الترشـــح واالنتخاب وحقه في اللجوء إلى القضاء وحقه في المســـاواة أمام 

القضاء، وحقه في بيئة نظيفة ومتوازنة. وكذلك مراجعة األحكام القانونية 

المتعلقة بتقســـيم فئات المجالس المحلية، وضرورة خفض عدد أعضائها 

إلى ما دون التسعة أعضاء. إضافة إلى ضرورة إعادة دراسة النظام االنتخابي 

المعمـــول به في القوانين النافذة بشـــأن الهيئات المحلية على ضوء ما تم 

في االنتخابات المحلية التي جرت في عام 2012، واختيار النظام االنتخابي 

األمثـــل في هذا الشـــأن.  وانطالقًا مـــن حق المواطنين في المســـاواة أمام 

القضـــاء، فإنه من الضروري أن يصار إلى تخصيص محكمة واحدة للنظر في 

كافة الطعون االنتخابية المقدمة خالل مراحل العملية االنتخابية المختلفة. 

انطالقا من حق اإلنســـان في بيئـــة متوازنة ونظيفة والحفـــاظ على البيئة 

الفلســـطينية كما كفلها القانون األساسي للســـلطة الوطنية الفلسطينية 

لعام 2002، فإنه مـــن الضروري أن تقوم لجنة االنتخابـــات المركزية بإزالة 

كل مظاهر الدعاية االنتخابية التي اســـتخدمت من قبل القوائم االنتخابية 

وعلـــى نفقة تلك القوائم، وعدم إعادة أية مبالغ للقوائم التي لم تلتزم بهذا 

الواجب القانوني والدســـتوري. وطالب التقرير كافـــة الجهات التي تطبق 

قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية أال تســـاهم بأي شكل من األشكال 

في تقويض الحق الدستوري للمواطنين في الترشح واالنتخاب والمساهمة 

فـــي إدارة هيئاتهم المحليـــة، وأن تقرأ نصوص القانـــون بطريقة تحفظ 

لالنسان ممارسة هذا الحق الدستوري. 
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رام الله/ ضمن سلســـلة تقارير خاصة أصدرت الهيئة المســـتقلة 

لحقوق اإلنســـان "ديوان المظالم" تقريرًا بعنوان )وفيات األنفاق 

حقوق ضائعة(، وترصد الهيئة في هذا التقرير األنفاق في قطاع 

غزة في ظل تنامـــي وتعاظم األخطار المحدقة بالمواطنين نتيجة 

التســـاعها وانتشـــارها، ومساسها المباشـــر بحياتهم وأرزاقهم 

وحقوقهم األساســـية، باإلضافة إلى ما اســـتحدثته تلك األنفاق 

من فرض نمط قانوني واقتصـــادي ال يتضمن القواعد والمعايير 

القانونية التي كفلتها األنظمة والقوانين المرعية.

ويلقـــي التقريـــر الضوء على واقـــع األنفاق في قطاع غـــزة، إلبراز 

االنتهـــاكات التي طالـــت حقـــوق المواطنين نتيجـــة لها، ودور 

الجهات الرســـمية في قطاع غـــزة في متابعة تلـــك االنتهاكات 

ومعالجتها وقياس مدى مالءمة تلك اإلجراءات للمعايير القانونية 

للخروج باســـتخالصات ونتائج لمنع تلك االنتهـــاكات والحد من 

آثارها، إعماال للدور القانوني المناط بها في حماية وصيانة حقوق 

المواطنين وحرياتهم.  

ترصد الهيئة فـــي هذا التقرير )باللغتيـــن العربية واإلنجليزية( 

وفيات األنفاق، مسلطة الضوء على واقع األنفاق في منطقة الحدود 

الفلســـطينية المصرية، وعلى تبعات هذا الواقع وما ينتج عنه من 

انتهاك للحق في الحياة والســـالمة الجسدية، والحق في العمل، 

ومدى تأثير تلك االنتهاكات على حياة المواطنين في قطاع غزة.

يتكون التقرير الذي أعـــده الباحث الحقوقي المحامي حازم هنية 

في دائرة السياســـات والتشـــريعات ببرنامج قطاع غزة من ثالثة 

فصول، تناول الفصل األول منها خلفية عامة عن األنفاق في قطاع 

غـــزة، وماهية هذه األنفاق، ومدى تأثير الحصار اإلســـرائيلي على 

نقص السلع والمواد االستهالكية األساسية التي يحتاجها قطاع 

غزة، فبين هذا التقرير أن األوضاع الحالية التي يعيشها قطاع غزة 

هي األسوأ منذ عام 1967 على مستوى األمن االقتصادي وظروف 

العيش، واالنهيار االقتصادي الذي تسبب فيه الحصار اإلسرائيلي 

والذي أثر على كافة القطاعات، من صناعية، وخدماتية، وإنشائية، 

وزراعية، وهو ما دفع سكان قطاع غزة إليجاد منفذ إلنقاذ أنفسهم، 

وهل يخشـــى الغريق البلل؟! وكان هذا المنفـــذ هو حفر األنفاق 

الحدوديـــة وبناؤها، حيث شـــكلت فيما بعـــد البديل االقتصادي 

لدخول كثير من السلع الضرورية.

وفيات األنفاق حقوق ضائعة

عنوان تقرير خاص صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

 أمـــا الفصل الثاني فقد تنـــاول أبرز االنتهـــاكات التي رصدتها 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنســـان نتيجة انتشار األنفاق، حيث 

تصـــدر هـــذه االنتهاكات )انتهـــاك الحق في الحياة والســـالمة 

الشـــخصية( سواء بســـبب الســـقوط في األنفاق، أو انهيارها، أو 

االختناق بداخلها، وآخرها بســـبب الصعق أو التماس الكهربائي، 

و)انتهاك الحـــق في العمل وفق المعاييـــر القانونية( كانتهاك 

آخر ال يقل أهمية عن ســـابقه، حيث إن العمل في األنفاق هو من 

ا  األعمـــال التي تحمل مخاطرة لمن يقوم بها وتحتاج تنظيًما خاّصً

يضمن شروط األمن والســـالمة فيها أسوة بباقي األعمال الخطرة، 

كالعمـــل في المناجم، حيث نتعرف من خالل التقرير على ظروف 

العمل داخل األنفاق وشـــروطه، وذلك من خـــالل حصول الهيئة 

على إفادات من بعض العمال، ومن خالل مشاهداتها الحية لواقع 

األنفاق ونظام العمل فيها.
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ويتناول الفصل الثالث دور الجهات الرسمية في مراقبة ومتابعة 

األنفاق، وذلك من خالل رصد الهيئة، دور هيئة الحدود العليا في 

حماية الحدود ومتابعة األنفاق، ودور بلدية رفح الخدماتي ألصحاب 

األنفـــاق واآلليات التي تتبعها للحد مـــن االنتهاكات الناتجة عن 

وجود األنفاق، ودور النيابة العامة في استقبال شكاوى المواطنين 

وآليـــات معالجتها، واإلجراءات التي تتخذهـــا في متابعة حاالت 

الوفـــاة في األنفاق للتأكد من الشـــبهة الجنائيـــة، باإلضافة إلى 

دور وزارة الداخلية في مراقبـــة ومتابعة األنفاق وحماية العاملين 

فيها. وقد خلص التقرير إلى جملة من االســـتنتاجات والتوصيات 

تمحـــورت حول، الزيادة المســـتمرة ألعداد القتلـــى والمفقودين 

ا  ا وموضوعّيً ا شرطّيً
ً
والمصابين نتيجة األنفاق أو بســـببها، ارتباط

بزيادة أعداد األنفاق وانتشارها. وعدم وجود آليات مراقبة ومتابعة 

حقيقية لألنفاق في قطاع غزة، على الرغم من معرفة الحكومة في 

غزة بهياكلها المختلفة، بأماكن األنفاق وأعدادها والعاملين فيها 

وما يتم إدخاله إلى قطاع غزة من خاللها. 

وأن حـــق المواطن في الحياة والســـالمة الشـــخصية من الحقوق 

الطبيعية التي ال يجوز المســـاس فيها حتى في الظروف الطارئة 

أو االســـتثنائية، فال يجوز للحكومة أن تتـــرك أحًدا يعبث بحياته 

ا أو تسمح له بإيذاء نفسه أو المخاطرة فيها. واشتراط قيام 
ً
تعسف

كل صاحب نفق بالتسجيل لدى بلدية رفح ودفع مبلغ مالي مقابل 

قيـــام البلدية بتمديد خطوط الكهرباء وبعض الخدمات اإلضافية 

لألنفاق، يوجب علـــى البلدية القيام بدور أكبر في متابعة األنفاق 

ا وضع عدة معايير أخرى تضمن من خاللها 
ً

ومراقبتها، ويوجب أيض

توافر الحد األدنى لشـــروط وظروف األمن والســـالمة الشخصية، 

ومعاييـــر عمل تضمـــن متطلبات األمن والســـالمة المهنية التي 

يتطلبها القانون في أي عمل من األعمال والنشـــاطات المختلفة، 

ا خاصـــة تضمن أمن 
ً
فكيـــف تلك التي يجب أن تتضمن شـــروط

ا للظروف 
ً
العاملين وسالمتهم إذا ما أقر بشـــرعية احتياجها وفق

الطارئة واالستثنائية. 

وأنتج وجود األنفاق عالقات إنســـانية واجتماعية ورسمية خارجة 

عن التنظيم والبناء القانوني في المجتمع، تعزز من خاللها عالقات 

استغالل حاجة المواطن الغزي للعمل في ضوء ارتفاع نسبة الفقر 

والبطالة وإقباله على عمل قد يودي بحياته مقابل توفير متطلبات 

المعيشية بحدها األدنى، األمر الذي دفع العديد من العائالت إلى 

التغاضـــي عن عمل أبنائها دون النظـــر للعواقب الوخيمة نتيجة 

العمل في األنفاق.

وتدميـــر االقتصـــاد المحلي من خـــالل عدم تحصيـــل الحكومة 

للضرائب على الســـلع والخدمات، األمر الذي يؤثر على قدرتها في 

تقديم الخدمات األساسية للمواطنين، ويؤثر على دورة االقتصاد 

وحركة رؤوس األموال، حيث يحول المجتمع إلى طبقات اقتصادية 

واســـعة الفجوات، وحرمـــان قطاع البنوك من القيـــام بدورها في 

تنمية النشـــاطات االقتصادية المختلفة وفق الحاجات المحلية، 

وهـــو ما يؤدي إلى تدهور البنيـــة االقتصادية لقطاع غزة وحاجته 

إلى سنوات أكبر للتعافي من الحصار واقتصاد األنفاق.

وقد تبين للهيئة أن كثيًرا من الواردات التي تدخل إلى قطاع غزة 

عبر األنفاق بكميات كبيرة أصبحت في متناول الجميع دون مراعاة 

للضوابط التي تحد من انتشـــارها لألضرار المترتبة عليها، والتي 

منها على ســـبيل المثال الدراجات النارية ومولدات الكهرباء التي 

دخلت إلى قطاع غزة عبر األنفـــاق دون توافر متطلبات مواصفات 

األمن والسالمة الشخصية.

أما التوصيـــات التي خرج بها التقرير فجـــاءت على النحو التالي، 

ضرورة قيام الســـلطة الوطنية بالضغط على المجتمع الدولي لرفع 

الحصـــار االقتصادي فوًرا عن قطاع غـــزة، بما يضمن دخول جميع 

الســـلع والبضائع، والمواد األساســـية، ويعتبر ذلك التزاًما قانونًيا 

يجـــب على المجتمـــع الدولي القيـــام به، خاصة الـــدول الموقعة 

والملتزمـــة باتفاقيـــات وقانون حقوق اإلنســـان. وضـــرورة قيام 

الحكومة في غزة بمســـؤولياتها في مراقبة ومتابعة األنفاق ومنع 

انتشـــارها، ومعالجة اآلثار والنتائج المترتبة عليها وفق القانون، 

حيث إن مبدأ الضرورة والظروف االستثنائية ال يعفي الحكومة من 

القيام بدورها في حماية حياة المواطنين وحقوقهم.

إيجـــاد آليـــات اســـتثنائية لحمايـــة المواطنين أثنـــاء عملهم 

وتجنيبهم المخاطر قدر اإلمكان، مع وجوب اتباع آليات لتعويض 

ا للقانون على اعتبار أنهم يسهمون في تخفيف 
ً
المتضررين طبق

حـــدة الحصار المفروض على قطاع غـــزة. وتطبيق قواعد ومعايير 

قانون العمل الفلسطيني على عمال األنفاق، باإلضافة إلى وجوب 

توافر متطلبات األمن والســـالمة الشـــخصية، بما يضمن الحد من 

االنتهاكات الناتجة عن العمل في األنفاق. وضرورة قيام الحكومة 

في غزة بمحاربة ظاهرة الســـوق الســـوداء الناتجة عن األنفاق، من 

خالل مراقبة الســـلع والبضائع وضبط األسعار، وضمان عدم دخول 

الســـلع والمـــواد المنتهية الصالحيـــة أو الممنوعـــة والمخدرات 

باختالف مســـمياتها، وتطبيق قواعد قانون حماية المســـتهلك 

الفلســـطيني، بما يضمـــن المحافظة على حقوق المســـتهلكين 

وسالمة المنتجات، ونزاهة المعامالت االقتصادية. 

جديـــر بالذكر أن عدد وفيـــات األنفاق قد بلغ خـــالل الفترة التي 

يغطيهـــا التقرير والواقعة مـــا بين نهاية العـــام 2007 أي منذ 

انتشـــار ظاهرة األنفاق وحتى نهاية شـــهر حزيران 2012 )196( 

حالـــة وفاة، كما بلغت وفيات األنفاق منذ شـــهر تموز حتى لحظة 

كتابة هذا الخبر نحو )15( حالة.
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صدر مؤخرًا عن الهيئة تقرير قانوني بعنوان "فلســـطين وعضويتها 
كدولة في األمم المتحدة"  من إعداد الباحث الحقوقي ياسر عالونه.

 تناولت الدراســـة إمكانية انضمام فلســـطين كدولة عضو في األمم 
المتحدة، السيما أنها الدولة الوحيدة التي ما زالت تحت االحتالل منذ 
عـــام 1948 وحتى الوقت الحالي، حيث عقـــدت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في مقرها في نيويورك- الواليات المتحدة األميركية، دورتها 
السادســـة والســـتين بتاريخ 2011/9/20، وكان ضمن جدول أعمالها 
وتحت البند )قبول أعضاء جدد( موضوع تقدم فلسطين بطلب انضمام 

لعضوية األمم المتحدة كعضو جديد.

وكانت الجمعيـــة العامة قد أصدرت قرارها رقم )181( لســـنة 1947 
الذي ينص على إقامة دولة عربية في فلسطين، ويأتي تقديم الطلب 
انســـجاًما مع قـــرارات األمم المتحدة التي تنص علـــى إنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي المحتلة

وتطرقت الدراســـة إلـــى الخيارات والنتائج المتوفـــرة في حال ذهاب 
الفلسطينيين إلى األمم المتحدة هي خياران: 

الخيار األول: القبول الكامل

 الـــدول األعضاء على 
ّ

1. يتمثـــل في الطلب مـــن الجمعية العامة حث
االعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية بعـــد تقديمها طلـــب العضوية 
وانضمامها كعضو كامل في األمم المتحدة، وهنا الخشـــية من وقوف 
)الفيتـــو( حائاًل أمام هذا الهدف، أو بقاء المســـألة قيد البحث من قبل 
مجلس األمـــن الدولي لفترة غير محدودة من الزمـــن، في حال الحاجة 
إلى مزيد من الوقت للنقاش أو التفاوض حول مســـائل محددة أو حول 
صيغة القرار، وقد يكون ذلك وســـيلة لعدم اتخاذ قرار من قبل مجلس 

األمن.

2. الطلب مـــن الجمعية العامة تغيير وضع بعثة فلســـطين كمراقب 
إلى وضع دولة فلســـطين كمراقـــب )Observer state( كما هو الحال 
فـــي دولة الفاتيكان. وهنـــا يتغير الوضع من كيـــان منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى دولة فلسطين وهنا تتمتع فلسطين بجميع امتيازات 

الدول )ما عدا التصويت(.

الخيار الثاني: في حال عدم القبول

1. لجوء منظمة التحرير الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية لطلب 
فتوى حول "وضع االحتالل طويل األمد".

2. كمـــا أن أحد الخيـــارات المطروحة، إذا لم ينجح الفلســـطينيون في 
الخيارات الســـابقة الذكر، اللجوء إلى قـــرار الجمعية العامة رقم )377( 
لســـنة 1950، )االتحاد من أجل الســـالم( ولكن هذا القرار لم يســـبق 
أن اســـتخدم منذ تأســـيس األمم المتحدة من أجل حصول دولة على 
عضوية األمم المتحدة، وإن كان قد استخدم لغايات أخرى. صحيح أن 
هناك فتوى صادرة من محكمة العدل الدولية في 1950/3/3، بضرورة 
وجود توصية من مجلس األمن، ولكن في اإلطار نفسه هناك قرار صادر 
من الجمعية العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1950، يجيز للجمعية 
العامـــة تجاوز مســـألة الفيتو مـــن قبل أعضاء مجلـــس األمن الدولي، 

الهيئة تصدر تقريرًا قانونيًا بعنوان  
فلسطين وعضويتها كدولة في األمم المتحدة

ونرى أن الفتوى والقرار صدرا عن جهازين رئيســـيين من أجهزة األمم 
المتحدة، ولكن الفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، 
ا لألحكام القضائية، وللهيئة )هيئـــة األمم المتحدة(، أو الوكالة 

ً
خالف

المتخصصة التابعة لألمم المتحدة التي طلبت الفتوى حرية تنفيذها 
أو عـــدم تنفيذها. مع العلم أن الموضوع مدار جدل بين فقهاء القانون 
الدولي وخاصة في مســـألة العضوية، ومن الممكن أن يتم طلب فتوى 

جديدة بهذا الخصوص من محكمة العدل الدولية.

وألهمية الموضوع تناولت هذه الدراســـة العديد مـــن الجوانب، فقد 
ركز الفصل األول على األمم المتحـــدة ودورها في حق تقرير المصير، 
أركان الدولة في القانون الدولي، الدولة وعناصر تكوينها، أنواع الدول 
من حيـــث التكوين المادي والسياســـي، االعتراف بالدول، الشـــروط 
الموضوعية واإلجرائية لتشـــكيل الدول. كما ركز الفصل الثاني على 
عضوية الدول في األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة وقبول األعضاء 
الجـــدد، مجلس األمن الدولي وقبول األعضاء الجـــدد، الجمعية العامة 
وقبـــول أعضاء ُجدد في األمم المتحدة، اآلثار التي تترتب على حصول 
فلسطين على عضوية األمم المتحدة. وتطرق الفصل األخير إلى أحكام 
المعاهدات واالتفاقيات الدولية على المســـتوى الفلسطيني، والدور 
الذي تقوم به المؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان في الدول، وأخيًرا 
اشـــتملت الدراســـة على مجموعة من التوصيـــات. والجدير بالذكر أن 
الدراسة صدرت في أيلول من العام 2011، واشتملت على ملخص في 

اللغة االنجليزية.
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نبذة تعريفية 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية 

.)ICC( الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة

أنشـــئت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بقرار/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياســـر عرفات رحمه الله، بتاريخ 1993/9/30. وقد 

نشـــر المرسوم الحقًا في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للســـلطة الوطنية الفلسطينية( تحت رقم )59( لعام 1995. بموجب 

المرســـوم، تحددت مهام ومســـؤوليات الهيئة على النحو التالي: ”متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف 

القوانين والتشـــريعات واألنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين، ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.“ وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها األساسي بما يضمن استقاللها وفعاليتها. وقد مارست الهيئة نشاطاتها في 

بداية عام 1994، وكان مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك األول لتأسيسها.

ويتسع نطاق عمل الهيئة  ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن االنتهاكات 

المتمثلة بحقوق اإلنســـان، والتي تقع على المواطن من قبل الســـلطة التنفيذية، ونشـــر الوعي القانوني والرقابة على التشـــريعات 

والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان. 

الرؤي��ا

مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق اإلنسان لتصبح جزءً من نسيجه الثقافي.

الرسال���ة 

تقوم الهيئة بصفتها الوطنية والدســـتورية على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، اســـتنادًا للقانون األساسي الفلسطيني، والمعايير 

الدولية لحقوق اإلنســـان، دون تجزئة أو انتقاص من عالميتها، لمراقبة مدى امتثال السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها لتلك 

المعايير من خالل رصد وتوثيق االنتهاكات وتلقى الشكاوى، ومتابعتها، والتدخل القضائي، ومراجعة التشريعات لضمان مواءمتها 

لمنظومة الحقوق والحريات، ونشـــر ثقافة حقوق اإلنســـان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك الثقافة جزًء من النســـيج القيمي للثقافة 

الفلسطينية، وذلك بواسطة  برامج فاعلة وعمل كفؤ وقادر على االستمرار.

منظومة القيم 

تستند الهيئة في رسم رؤيتها المستقبلية ورسالتها اإلستراتيجية على مبادئ وقيم حقوق اإلنسان وربطهما بمدى مساهمة الهيئة 

في تحقيق الغايات واألهداف التالية:

 *  المصداقية  *  المساءلة  *  والمحاسبة 

* التسامح  *  السرية  *  المساواة  *  النزاهة 
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ُتتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين، وفيها انتهاكات لحقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعّلق باألجهزة األمنية كاإلعتقال، 
والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات والمؤسسات المدنية العامة، مثل الفصل التعسفي من الوظيفة 

العامة، والتقصير أو التأخير غير المبرر في تقديم الخدمات، أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية في التعيين للوظائف العامة.

عزيزتي المواطنة عزيزي المواطن: إذا حرمت من خدمة تســـتحقها/ تستحقينها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك 
من قبل أي من السلطات الرسمية، فال تترد/ تتردي بزيارتنا أو االتصال بنا على أحد العناوين المبينة أدناه:

الهيئ����ة المس����تقل��ة لحق����وق اإلنس�����ان
»ديوان المظالم«

عناوي��ن مكات���ب الهيئ���ة

المقر الرئيس  :    رام الله – حي بور سعيد، مقابل المجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التالسيميا »أبو قراط«
هاتف:  2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +
ص. ب.  2264

 E- Mail:  ichr@ichr.ps :البريد اإللكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة اإللكترونية
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