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ترد بالتفصيل في موقع مسّجل الجمعّيات وفي موقعنا على اإلنترنت. نحن نفخر بأّننا ممّولون من دول تؤمن مثلنا بأّن االحتالل ليس شأّنا 
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ص الُمعطيات:
ّ
ُملخ

84 حادثة قتل و/أو جرح فلسطينّيين ُنقلت للفحص لدى الجهاز االستيضاحّي في قيادة أركان الجيش 

 إلى فتح تحقيق  	
ْ

حادثة واحدة فقط أفضت

غلقت من دون فتح تحقيق  	
ُ
25 حادثة )نحو %30 من األحداث التي خضعت لفحص “الجهاز”( أ

بعد فحص الجهاز االستيضاحّي 

الجهاز  	 لفحص  ُنقلت  التي  األحداث  ُمجمل  من  تزال 69%  ما  غزة،  على  االعتداء  من  سنة  بعد 
االستيضاحّي قيد الفحص:

<   "الجهاز" لم يستكمل االستيضاح "الّسريع" بخصوص 48 حادثة )57%( 

 <   10 أحداث موجودة قيد الفحص لدى النيابة ولم ُيبّت في مسألة إغالق ملف التحقيق أو
     فتح تحقيق فيها )12%(

عقيدة القتل

"حملة  اسم  تحت  ة 
ّ
غز قطاع  في  النطاق  واسعة  عسكرّية  حملة  إسرائيل  دولة  أطلقت   2021 مايو  أّيار/   10 في 

حة للصواريخ 
ّ
حارس األسوار". وقالت إسرائيل إّن السبب من وراء هذه الحملة كان إطالق منظمات فلسطينّية ُمسل

بِرم بين الطرفْين فجَر يوم 21 أّيار/ 
ُ
صوَب مدن إسرائيلّية، األمر الذي تواصل حتى إعالن وقف إطالق النار الذي أ

ة، 
ّ
مايو. وفي أثناء هذه األّيام األحد عشر، قصفت إسرائيل -من الجّو والبحر والبّر- مئات المواقع في أرجاء قطاع غز

رر بالكثير من المواقع، من بينها ُبنى تحتّية مدنّية، وأحياء وأبراج سكنّية، ومدارس 
ّ

ما أّدى إلى إلحاق األذى والض
ومستشفيات.1

يعيش في قطاع غزة نحو مليوني شخص، قرابة نصفهم تحت سّن الثامنة عشرة، وذلك في منطقة مساحتها 
فها 

ّ
مات حقوق إنسان إلى النتائج الفّتاكة التي خل

ّ
365 كيلومتًرا مرّبًعا فقط. وتشير معطيات جمعتها عّدة منظ

المركز  التي جمعها  للمعطيات  ا 
ً
ا. ووفق انية عالية جّدً

ّ
السك العسكرّي اإلسرائيلّي على منطقة كثافتها  الهجوم 

"(Al-Haq)، في الفترة الواقعة 
ّ

الفلسطينّي لحقوق اإلنسان (PCHR) ومركز الميزان لحقوق اإلنسان (Al Mezan) و"الحق
ا  ا، من بينهم 151 مدنّيً تل جراء العدوان اإلسرائيلّي على غزة 240 فلسطينّيً

ُ
بين 10 – 21 أّيار/ مايو 2021، فقد ق

ة 
ّ
ستخدم لغايات عسكرّية': في غز

ُ
OCHA, Gaza Strip: Escalation of hostilities 10-21 May 2021, 22.5.2021 نيويورك تايمز، أ.ب. “’ال ت  1

يتهمون إسرائيل بالمّس المتعّمد بالمستشفيات"، هآرتس، 18.5.2021. 
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https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9818113
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9818113
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-10-21-may-2021
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9818113
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9818113
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. وقد كان القصف الجوّي )بوساطة طائرة أو 
ً

 )17 منهم تحت سّن الخامسة(، و38 امرأة و54 رجال
ً

بينهم 59 طفال
 عن أكبر عدد من المدنّيين القتلى، إذ بلغ عددهم 133 شخًصا.2

ً
رة( مسؤوال ُمسيَّ

ا، فإّن الجيش عمل  على غرار االعتداءات العسكرّية اإلسرائيلّية الّسابقة على قطاع غزة، ورغم نتائجها الفّتاكة جّدً
انّية عالية شملت البيوت والمباني السكنّية، ما أّدى 

ّ
ا لعقيدة هّدامة قام خاللها بقصف مناطق ذات كثافة سك

ً
وفق

إلى انهيارها فوق ساكنيها.3 وقد أشار بحث شامل أعّدته منظمات حقوق اإلنسان آنفة الذكر إلى أّن 122 شخًصا 
تلوا أثناء مكوثهم في منازلهم أو في محيطها.4 وفي حاالت عّدة، أّدى القصف العسكرّي اإلسرائيلّي 

ُ
على األقل ق

إلى قتل أفراد عائالت بأكملها. 

في 16 أّيار/ مايو أّدت سلسلة اعتداءات جوّية إسرائيلّية في قلب حّي سكنّي في غزة إلى انهيار ثالثة أبراج سكنّية 
(. وكان من بين القتلى 22 شخًصا من عائلة الكولك، و11 شخًصا من عائلة أبو 

ً
ا )من بينهم 18 طفال وقتل 44 مدنّيً

نتنا، وأربعة أفراد من عائلة اإلفرنجي5 وكان قرابة ثلثي القتلى جراء القصف 
ُ
العوف، وخمسة أفراد من عائلة إشك

اإلسرائيلّي من المدنّيين، وهذا الُمعطى يشير إلى استهتار إسرائيل بحيوات المدنّيين الفلسطينّيين.

ا إلى أّن عدد المصابين والجرحى جراء العدوان العسكرّي اإلسرائيلّي 
ً

وتشير معطيات منظمات حقوق اإلنسان أيض
تدمير  إلى ذلك  وُيضاف  الخامسة(.   تحت سّن 

ً
بينهم 189 طفال )من   

ً
بينهم 630 طفال بلغ 1,968 شخًصا، من 

ف 
ّ
ا جراء القصف اإلسرائيلّي الذي خل ، ومعها 6,367 وحدة سكنّية تضّررت جزئّيً

ً
1,313 وحدة سكنّية تدميًرا كامال

38,020 شخًصا من دون مأوى.6

ا مشابًها لهذه المعطيات.7 
ً
وأنجزت "بتسيلم" و”مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية" (OCHA) توثيق

وأفاد “مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية" كذلك بهدم 2,173 بيًتا وتضّرر 10 مستشفيات أثناء 
للحصار  نتيجة  غزة  قطاع  في  الوخيمة  الصحّية  األزمة  خلفية  على  وذلك  مايو،8  أّيار/  في  اإلسرائيلّي  العدوان 

اإلسرائيلّي المتواصل ولتفشي وباء الكورونا العالمّي. 

مركز الميزان لحقوق اإلنسان، المركز الفلسطينّي لحقوق اإلنسان، الحق، العدوان في أرقام، )كانون الثاني/ يناير 2022( )فيما يلي: العدوان في   2
أرقام(. 

للتوّسع: بتسيلم، راية سوداء: عن المعاني األخالقّية والقضائّية لسياسة االعتداء على البيوت السكنّية في قطاع غزة في صيف 2014 )كانون الثاني   3
.)2015

.Assault on Gaza in Numbers  4
 Evan Hill, Christiaan Triebert, Ainara Tiefenthäler, John Ismay, Soliman Hijjy, Phil Robibero, Drew Jordan,  5
 Yousur Al-Hlou, Christoph Koettl and Patrick Kingsley, Gaza’s Deadly Night: How Israeli Airstrikes Killed 44

 .People, The New York Times, 24.6.2021
.Assault on Gaza in Numbers  6

ا منهم 54 قاصًرا و38 امرأة. وتشير معطيات نشرها مكتب األمم  ا أثناء "حملة حارس األسوار"، من بينهم 137 مدنّيً أفادت بتسيلم بقتل 232 فلسطينّيً  7
. وأفاد 

ً
ا و64 طفال  عن 54 مدنّيً

ّ
ا جراء القصف اإلسرائيلّي في أّيار/ مايو، من بينهم ما ال يقل المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى مقتل 243 فلسطينّيً

ا بأّن أكثر من ألفي فلسطينّي أصيبوا أثناء االعتداء 
ً

ا )إذا كانوا مقاتلين أم مدنّيين(. وأفيد أيض  متبقّيً
ً

"المكتب" بوجود خالف بخصوص انتماء 52 قتيال
 OCHA  و480 امرأة. للتوّسع: بتسيلم، القتلى: منذ انتهاء الرصاص المصبوب. الزيارة األخيرة للموقع: 2022/5/13. ،

ً
اإلسرائيلّي، من بينهم 685 طفال

Data on casualties. الزيارة األخيرة للموقع: 2022/5/5. 
8  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، نشرة الشؤون اإلنسانية- غزة بعد تصعيد أيار/ مايو.
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https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000007787471/israel-airstrikes-gaza.html
https://www.mezan.org/en/post/24097/Al+Mezan%2C+PCHR+and+Al-Haq+issue+statistical+report+on+May+2021+assault+on+the+Gaza+Strip
https://statistics.btselem.org/ar/stats/since-cast-lead/by-date-of-incident?section=overall&tab=overview
https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-bulletin-november-2021
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-bulletin-november-2021


5 www.yesh-din.org

حة -وخصوًصا حماس 
ّ
في أثناء األحد عشر يوًما الواقعة بين 10 و21 أّيار/ مايو، قامت تنظيمات فلسطينّية ُمسل

األمم  التي جمعها “مكتب  المعطيات  الصواريخ صوب مدن إسرائيلّية. وتفيد  بإطالق آالف  والجهاد اإلسالمّي- 
ا من  مدنّيً واحد، و12  إسرائيلّي  إلى مقتل جندّي  أّدى  الّصواريخ  إطالق  أّن  اإلنسانية"  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 

بينهم طفالن، إلى جانب جرح وإصابة 710 مدنّيين إسرائيلّيين.9

، نظام االحتالل 
ً

يجب التعامل مع العدوان العسكرّي اإلسرائيلّي في غزة من خالل الّسياق األوسع الذي جرى فيه. أوال
قترف ضمنه جريمة ضّد اإلنسانّية في الضفة الغربّية وهو نظام األبرتهايد.10 ثانًيا، الحصار 

ُ
اإلسرائيلّي الذي ت

اإلسرائيلّي على قطاع غزة الذي يتواصل منذ أكثر من 14 سنة، وأّدى في واقع األمر إلى نشوء ضائقة إنسانّية 
جسيمة في القطاع. دولة إسرائيل تسيطر على الحّيزْين الجّوّي والبحرّي في غزة، وعلى المعابر الحدودّية البرّية 
سيطر 

ُ
باستثناء معبر رفح ومعبر صالح الدين الخاضعْين للسيطرة المصرّية.11 في إطار هذا الحصار المتواصل، ت

انّي في قطاع غزة، و تحظر الدخول والخروج إلى ومن قطاع غزة عبر البحر والجّو، وتسيطر 
ّ
 السك

ّ
إسرائيل على السجل

على نقل البضائع الواردة أو الخارجة من القطاع. زْد على ذلك أّن إسرائيل تسيطر على التيار الكهربائّي الذي تعمل 
الخارجين من القطاع للعمل في إسرائيل، والخاضعين هم  العّمال  ا الحتياجاتها، وعلى حركة 

ً
على تقليصه وفق

ا ألفضال ورغبات إسرائيل.12 
ً

أيض

رة بشكل خاّص، وذلك على خلفّية محاوالت 
ّ
قبل جولة العنف التي اندلعت في أّيار/ مايو، سادت عّدة أسابيع متوت

مات استيطانّية للسيطرة على منازل فلسطينّيين في حّي الشيخ جّراح بالقدس الشرقّية، إلى جانب 
ّ
متكّررة من منظ

ر كبير بين 
ّ
تشديد وسائل القمع اإلسرائيلّية التي سرت في الضفة الغربّية آنذاك، والتي أّدت إلى تصعيد وتوت

ر ذروته في أعقاب مظاهرة ومواجهات جرت في 
ّ
الفلسطينّيين وبين قّوات األمن اإلسرائيلّية. وقد بلغ هذا التوت

منطقة المسجد األقصى، إثر دخول قّوة كبيرة من الشرطّيين اإلسرائيلّيين إلى المنطقة والمسجد ذاته، من خالل 
اط.13 

ّ
ف بالمط

ّ
اللجوء إلى القّوة المفرطة بما شمل إطالق الغاز الُمسّيل للدموع والرصاص المعدنّي المغل

ة الغربّية للتعبير عن احتجاجاتهم على 
ّ
أّيام االقتتال خرج الكثير من الفلسطينّيين في أرجاء الضف وعلى طول 

مثل  الوسائل  مختلف  إلى  اللجوء  عبر  الشديد  بالقمع  المظاهرات  هذه  وجوبهت  غزة.  على  اإلسرائيلّي  العدوان 
ف بالمطاط، وحتى إطالق الرصاص الحّي. وأفادت 

ّ
القنابل الصوتّية والغاز الُمدِمع وإطالق الرصاص المعدنّي المغل

غ 
ّ
مة بتسيلم بقيام القّوات اإلسرائيلّية بقتل 13 متظاهًرا من بينهم قاصران، وذلك أثناء قمع المظاهرات. وُبل

ّ
منظ

ا بقيام جنود بإطالق الرصاص الحّي صوب المتظاهرين في عّدة حاالت، من دون أّي مبّرر.14 
ً

أيض

المصدر الّسابق.  9
ييش دين، االحتالل اإلسرائيلي وجريمة األبارتهايد )الفصل العنصري( في الضفة الغربية: وجهة نظر قانونية )2020(.  10

11  المعابر التي تسيطر عليها مصر ال تنشط وفق ُنظم شفافة، وفي الكثير من األحيان ُيحظر إدخال أشخاص إلى قطاع غزة عبر مصر ال ترغب إسرائيل 
ة: نظرة من الداخل )أيلول/ سبتمبر 2021(.

ّ
بدخولهم. للتوّسع: مسلك، غز

المصدر الّسابق.   12
ُبثت عبر العالم صور قوات األمن اإلسرائيلّية تقتحم بعنف كبير المسجد األقصى، ورأت فيها قوات فلسطينّية مسلحة سبًبا لبدء هجوم صاروخّي   13
 Oliver Holmes, Peter Beaumont, ”Israeli police storm al-Aqsa mosque ahead of Jerusalem Day :صوب إسرائيل. للتوّسع
march“, The Guardian, 10.5.2021. نينا فوكس، أليئور ليفي، “ليلة مواجهات في القدس: آالف الفلسطينّيين يثيرون أعمال الشغب، عشرات 

الشرطيين يدخلون الحرم الشريف )هار هبايت(”، Ynet، )بالعبرّية(، 2021/5/8.
بتسيلم، القمع الفّتاك: جنود قتلوا ثالثة متظاهرين في ثالثة من احتجاجات الضفة الغربية )تموز/ يوليو 2021(  14
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+ARB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+ARB.pdf
https://features.gisha.org/%d8%ba%d8%b2%d9%91%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a/
https://features.gisha.org/%d8%ba%d8%b2%d9%91%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a/
https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march
https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march
https://www.ynet.co.il/news/article/ByhJjx7Od
https://www.ynet.co.il/news/article/ByhJjx7Od
https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march
https://www.ynet.co.il/news/article/ByhJjx7Od
https://www.ynet.co.il/news/article/ByhJjx7Od
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20210726_lethal_suppression_soldiers_kill_three_protesters_in_three_demonstrations_across_west_bank_may_2021
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20210726_lethal_suppression_soldiers_kill_three_protesters_in_three_demonstrations_across_west_bank_may_2021
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ة- شبهات بارتكاب جرائم حرب
ّ
العدوان اإلسرائيلّي على غز

في يوم 12 أّيار/ مايو أعلنت الُمّدعية العاّمة في المحكمة الجنائّية الدولّية، فاتو بنسودا (Bensouda) أّنها تتابع 
بقلق تطّورات األحداث، وخصوًصا االحتماالت الكامنة فيها بارتكاب جرائم حرب.15 وإلى جانب ذلك توّصل عدد من 
منظمات حقوق اإلنسان، من بينها بتسيلم و Human Rights Watch (HRW) إلى االستنتاج القائل بأّن االعتداءات 
ة وُبًنى تحتّية مدنّية كثيرة، من الممكن 

ّ
اإلسرائيلّية على قطاع غزة، والتي جرى خاللها قصف مراكز سكنّية مكتظ

"الميزان"  الفلسطينّي لحقوق اإلنسانPCHR ، ومركز  المركز  أّن  ارتكاب جرائم حرب.16 كما  إلى مستوى  أن ترقى 
العسكرّية  االعتداءات  بأّن  فيد 

ُ
ت مشابهة  استنتاجات  إلى  األخرى  توصلت هي  "الحق"  ومنظمة  اإلنسان  لحقوق 

اإلسرائيلّية التي أّدت في الكثير من الحاالت إلى قتل الكثير من المدنّيين -واألطفال خصوًصا- قد جرت من خالل 
 (Amnesty International) ل جريمة حرب.17 أّما منظمة العفو الدولّية

ّ
انتهاك القانون اإلنسانّي الدولّي، وهي تشك

فقد دعت المحكمة الجنائّية الدولّية إلى فتح تحقيق ضّد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم الحرب، وذلك في أعقاب 
سلسلة من أعمال القصف اإلسرائيلّية التي ُصّوبت نحو منازل سكنّية وأحياء بالغة االكتظاظ.18 

لفحص  ة 
ّ
مستقل تحقيق  لجنة  إقامة  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  مايو صّدق  أّيار/   27 يوم  في 

وفي  الشرقّية(  القدس  يشمل  بما  الغربّية  ة 
ّ
والضف غزة  )قطاع  ة 

ّ
الُمحتل األراضي  في  الدولّي  القانون  انتهاكات 

ا األسباب العميقة الندالع جوالت العنف المتكّررة، 
ً

إسرائيل إّبان شهر أّيار/ مايو. وأعلنت اللجنة أّنها ستفحص أيض
إلى جانب أشكال التمييز والقمع الممنهجة والتي تستند إلى الُهوّية القومّية واإلثنّية والدينّية.19 وأعلنت دولة 
إسرائيل من طرفها أّنها لن تتعاون مع هذا التحقيق، وحّتى أّن وزارة الخارجّية رفضت طلب رئيس اللجنة بالحضور 

همت حركة حماس بارتكاب جرائم حرب.20 
ّ
إلى إسرائيل، وات

ا في أّيار/ مايو 2021، على خلفّية التحقيق  ويجري فحص انتهاكات إسرائيل للقانون الدولّي التي جرت ظاهرّيً
ا بشهر حزيران/  بهة ارتكاب جرائم حرب بدًء

ُ
الرسمّي الذي بدأته المحكمة الجنائّية الدولّية )ICC( ضّد إسرائيل، بش

ة في صيف 2014 )"حملة 
ّ
يونيو 2014، بما يخص عّدة حوادث وقعت أثناء العدوان العسكرّي اإلسرائيلّي على غز

 يوم جمعة في قطاع غزة بجوار السياج الحدودّي مع 
ّ

جرى كل
ُ
الجرف الصامد"(، وفي "مسيرات العودة" التي كانت ت

ا قيام دولة إسرائيل بإنشاء 
ً

إسرائيل منذ آذار/ مارس 2018 وحتى كانون األول/ ديسمبر 2019، وبما يخّص أيض
ة الغربّية.21 

ّ
وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلّية في الضف

 .Yonah Jeremy Bob, ICC threatens new war crimes allegations against Israel, Hamas, The Jerusalem Post, 12.5.2021  15
ة )أّيار/ مايو 2021(. 

ّ
بتسيلم، قتل المدنّيين المحاصرين وتدمير واسع النطاق للُبنى والمنشآت الحيوّية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غز  16

HRW، غزة: جرائم حرب على ما يبدو خالل قتال مايو/أيار )تموز/ يوليو 2021(. 
العدوان في أرقام، ص 33.  17

 Amnesty International, Israel/ OPT: Pattern of Israeli attacks on residential homes in Gaza must be investigated as  18
.war crimes )17.5.2021(

 United Nations, Human Rights Council, The United Nations Independent International Commission of Inquiry on  19
.the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel )27.5.2021(

أيتمار آيخنر، “مجلس حقوق اإلنسان: إقامة لجنة تحقيق دولّية في أعقاب "حارس األسوار""، Ynet، )بالعبرية(، 2021/5/27.  20
.Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, respecting an investigation of the Situation in Palestine, 3.3.2021  21
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https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/war-crimes-court-concerned-over-violence-in-west-bank-prosecutor-667917
https://www.btselem.org/arabic/press_releases/20210515_israel_commits_war_crimes_in_gaza
https://www.btselem.org/arabic/press_releases/20210515_israel_commits_war_crimes_in_gaza
https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/27/379290
https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/27/379290
http://mezan.org/uploads/files/1644219360370.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/israelopt-pattern-of-israeli-attacks-on-residential-homes-in-gaza-must-be-investigated-as-war-crimes/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/israelopt-pattern-of-israeli-attacks-on-residential-homes-in-gaza-must-be-investigated-as-war-crimes/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/israelopt-pattern-of-israeli-attacks-on-residential-homes-in-gaza-must-be-investigated-as-war-crimes/
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine
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إّن صالحية األجهزة والمحاكم الدولّية بفتح تحقيق وإجراء محاكمات بخصوص ارتكاب جرائم الحرب، هي مشروطة 
بعدم وجود مسار تطبيق للقانون )تحقيق ومقاضاة( فّعال ويستوفي المعايير الدولّية على المستوى السياسّي 
الدولّي.22 وفي العقود األخيرة قامت منظمات حقوق إنسان -من بينها ييش دين- بتوجيه النقد الالذع حول شكل 
وللتحقيق في  يقترفها جنود ضّد فلسطينّيين،  التي  للمخالفات  العسكرّي  القانون  وإنفاذ  تناول جهاز تطبيق 
شبهات بارتكاب جرائم حرب. وتوّصلت المنظمات إلى استنتاج ُيفيد بأّن دولة إسرائيل غير معنّية و/أو غير قادرة 
ا 

ً
على التحقيق بشكل الئق في شبهات بارتكاب جرائم حرب ارتكبها أفراد من قوات األمن التابعة لها، وذلك خالف

لما يسعى جهاز تطبيق القانون العسكرّي إلظهاره.23 

المنظومة  "تسعى  جاء:   ،2021 عام  المتحدة  األمم  لدى  الخاص  المقّرر  إلى  دين  ييش  قّدمته  الذي  التقرير  في 
للمحاكمة، وهي بهذا ال  أو تقديمهم  ألحقوا األذى بفلسطينّيين  التحقيق مع جنود  إلى االمتناع عن  العسكرّية 
مة HRW ما 

ّ
توفر لهم حماية من أّي جنح يرتكبها ضباط وجنود إسرائيلّيون.24 في تموز/ يوليو 2021 نشرت منظ

يلي: " للجيش اإلسرائيلي والسلطات الفلسطينية سجل حافل بالفشل في التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب 
 أّن الجنود اإلسرائيلّيين يتمّتعون بحصانة 

ّ
المرتكبة في غزة أو المنطلقة منها".25 ورغم الرأي الّسائد في إسرائيل إال

الشكاوى  ُيلحقون األذى فيها بفلسطينّيين؛ فمن ضمن  التي  الحاالت  للمحاكمة في  شبه مطلقة من تقديمهم 
التي وصلت إلى النيابة العسكرّية بين عامي 2017-2018 وانتهت معالجتها، %0.7 فقط أفضت إلى تقديم لوائح 
تحت لدى الشرطة العسكرّية الُمحققة بين 

ُ
اتهام )3 من 414(،26 و%4.3 فقط من ُمجمل ملفات التحقيق التي ف

السنوات 2013-2020 أفضت إلى محاكمة جنود ألحقوا األذى بفلسطينّيين.27 

اإلسرائيلّية  والتحقيق  الفحص  ُيحقق مع نفسه- مسارات  الجيش 
أّيار/  أثناء  غزة  في  جرت  التي  اإلسرائيلّية  االعتداءات  يخّص  بما 

مايو 2021

ا من  ل التحقيق في حاالت جرح وقتل فلسطينّيين ضمن سياق العدوان اإلسرائيلّي في أّيار/ مايو 2021 جزًء
ّ
ُيشك

ان المحمّيين في المناطق 
ّ
منظومة أشمل وأوسع من واجبات إسرائيل الملقّية عليها كقّوة احتاللّية، بحماية السك

ة منذ تنفيذ "فك االرتباط" عام 
ّ
ا دائًما في قطاع غز قيم حضوًرا عسكرّيً

ُ
الخاضعة لسيطرتها. صحيح أّن إسرائيل ال ت

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 17.  22
ة، 

ّ
غز قطاع  في  العودة"  "مسيرات  إطار  في  فلسطينّيين  وجرح  قتل  الشكاوى بخصوص  إخفاقات في فحص   : ويتسترون  الّنار  يطلقون  ييش دين،   23

النار  ُيطلقون  دين،  ييش  يلي  )فيما   )2020 سبتمبر  )أيلول/  للمحاكمة  الجنود  وتقديم  التحقيقات  لمنع  كأداة  الحقائق  فحص  بآلية  واالستعانة 
ويتسّترون(. ييش دين، تطبيق القانون على جنود مشتبهين بإلحاق األذى بفلسطينّيين وممتلكاتهم- 2019-2020 )لم ُينشر بعد( )فيما يلي: ييش 
قدر: طمس إسرائيل لحقائق التحقيق في مظاهرات العودة )كانون األول/ ديسمبر 

َ
ريد وال ت

ُ
دين، تطبيق القانون 2019-2020(. بتسيلم، PCHR، ال ت

.)2021
ة الغربّية على حقوق اإلنسان لدى الفلسطينّيين )حزيران/ يونيو 2021(، ص 11. 

ّ
ييش دين، تأثير المستوطنات اإلسرائيلّية في الضف  24

هيوَمن رايتس ووتش، غزة: جرائم حرب على ما يبدو خالل قتال مايو/أيار )تموز/ يوليو 2021(.  25
ص معطيات 2017-2018 )تشرين الثاني/ نوفمبر 

ّ
ييش دين، إنفاذ القانون على جنود ُيشتبه بإيذائهم لمواطنين فلسطينيين ولممتلكاتهم، ملخ  26

.)2019
ييش دين، تطبيق القانون 2020-2019.  27
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https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202112_unwilling_and_unable_arb.pdf
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202112_unwilling_and_unable_arb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/UN+Special+Rapporteur+-+The+impact+of+Israeli+settlements/YeshDin+-+Hashpaat+4.21+-+Arabic_Final.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/UN+Special+Rapporteur+-+The+impact+of+Israeli+settlements/YeshDin+-+Hashpaat+4.21+-+Arabic_Final.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/27/379290
https://www.yesh-din.org/ar/nov2019_soldiers_law_enforcement_data_ar/
https://www.yesh-din.org/ar/nov2019_soldiers_law_enforcement_data_ar/
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ا، إلى جانب أّن إسرائيل تفرض حصاًرا على   نظاًما احتاللّيً
ّ

 أّن شكل السيطرة اإلسرائيلّية على قطاع غزة ظل
ّ

2005، إال
ة األمر الذي يخلق سيطرة على مجاالت كثيرة من مجاالت الحياة فيه. وتعني هذه السيطرة -التي تشمل 

ّ
قطاع غز

من ضمن ما تشمله السيطرة على الحركة والتنقل، والبضائع، والتيار الكهربائّي، والسيطرة التاّمة على الحّيزْين 
ا من القانون اإلنسانّي الدولّي، 

ً
ان القطاع انطالق

ّ
البحرّي والجوّي في قطاع غزة- أّن إسرائيل تتحّمل واجباٍت تجاه سك

وقوانين حقوق اإلنسان الدولّية والقانون اإلسرائيلّي- وخصوًصا القوانين اإلدارّية.28 

أحكام  للقتال:  الناظمة  لألحكام  األسوار" تخضع  "حملة حارس  أحداث  فإّن  الجيش،  قّررها  التي  للسياسات  ا 
ً
وفق

القانون اإلنسانّي الّدولي. وعليه، فإّن فحص هذه األحداث التي وقعت في قطاع غزة أثناء الحملة العسكرّية يختلف 
عن فحص الشكاوى المقّدمة حول شبهات بارتكاب جنود لجنح جنائّية في األيام العادّية.29 بناًء على ذلك فإّن هذه 
 إلى جهاز الستيضاح الحقائق والذي يسّميه الجيش "جهاز قيادة األركان لتفّحص األحداث 

ً
األحداث ُحّولْت أوال

االستثنائّية". 

أقيم جهاز قيادة األركان لتفّحص األحداث االستثنائّية صيف 2014 )أثناء العدوان اإلسرائيلّي على قطاع غزة 
والذي حظي بكنية "حملة الجرف الّصامد"(، بغية إجراء فحص ُمسَبق لألحداث االستثنائّية التي وقعت أثناء القتال. 
وجرت إقامة هذا "الجهاز" على خلفّية عدد من التغييرات التي اتخذتها المنظومة العسكرّية اإلسرائيلّية بخصوص 
شكل عملها، وذلك كجزء من توصيات لجنة طيركل، من أجل ردع االنتقادات التي وّجهها المجتمع الّدولّي. وكانت 
الغاية من هذا التغيير عرض جهاز تطبيق القانون العسكرّي وكأّنه يقوم بواجب التحقيق بشكل الئق في شبهات 
بارتكاب جرائم حرب وإنفاذ القانون.30 ومنذ إنشائه، ُيستخدم هذا "الجهاز" كأداة للفحص التمهيدّي )قبل نقلها 
إلى التحقيق أو إغالقها( لشكاوى وشبهات بانتهاك قوانين الحرب، وذلك في األحداث الكبيرة التي يقع فيها عدد 
تل فيها متظاهرون فلسطينّيون في إطار أحداث 

ُ
كبير من الضحايا والمتضّررين. على سبيل المثال، الحاالت التي ق

 بوساطة هذا الجهاز.31
ً

"مسيرات العودة"، إذ أّنها خضعت للفحص أوال

ا 
ً
يهّمنا هنا القول إّن الفحص الُمسَبق الذي ُيجريه جهاز قيادة األركان لتفّحص األحداث االستثنائّية ليس تحقيق

ا، إذ أّنه يسعى إلجراء تقييم حقائقّي "خالل فترة قصيرة، وسعًيا إلجراء استيضاح سريع وفّعال" قبل أن  جنائّيً
يتخذ النائب العسكرّي العاّم قراره بشأن فتح تحقيق في الحادثة أم ال.32 المواّد التي يجمعها طاقم "الجهاز" أثناء 

فضي إلى فتح تحقيق.33 
ُ
 سرّية، بحيث ال يمكن استخدامها للتحقيق في الحادثة في الحاالت التي ت

ّ
عمله تظل

ر السيطرة – مسؤولية إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة )تشرين الثاني 2011(.
ّ

للتوّسع: مسلك، مؤش  28
فحص في الغالب لدى النيابة العسكرّية، وهي التي تقّرر في 

ُ
نقل لعناية الجيش، ت

ُ
الشكاوى والتقارير حول إصابة أو جرح أو قتل فلسطينيين التي ت  29

ص معطيات 
ّ
مسألة فح تحقيق جنائّي بشأنها أم ال. ييش دين، إنفاذ القانون على جنود ُيشتبه بإيذائهم لمواطنين فلسطينيين ولممتلكاتهم، ملخ

2017-2018 )تشرين الثاني/ نوفمبر 2019(. 
بخصوص إقامة وتشغيل جهاز قيادة األركان لتفّحص األحداث االستثنائّية ُينظر إلى: لجنة طيركل، التقرير الثاني: الفحص والتحقيق في شكاوى   30

واّدعاءات بخصوص انتهاك قوانين الحرب وفق القانون الدولّي )شباط/ فبراير 2013(، ص 371.
للتوّسع: ييش دين، ُيطلقون النار ويتسّترون.  31

قرار الُمّدعي العسكرّي العام بخصوص األحداث االستثنائّية التي وقعت أثناء "الجرف الصامد"، موقع النيابة العسكرّية على اإلنترنت. )بالعبرّية(.   32
الزيارة األخيرة للموقع يوم 2022/5/5. 

 لجهات عسكرّية يستوجبها االستقصاء 
ّ

عطى إال
ُ
المادة 539أ من قانون القضاء العسكرّي تنّص على أن تكون مواد التحقيق سرّية أمام أّي شخص، وال ت  33

منح لجهة تحقيق".
ُ
ولغرض أداء مهامها. في المادة 539 أ)ب()2( يرد صراحة: "مواد التحقيق ال ت
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https://gisha.org/ar/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88/
https://www.yesh-din.org/ar/nov2019_soldiers_law_enforcement_data_ar/
https://www.yesh-din.org/ar/nov2019_soldiers_law_enforcement_data_ar/
https://www.yesh-din.org/ar/nov2019_soldiers_law_enforcement_data_ar/
https://www.yesh-din.org/ar/nov2019_soldiers_law_enforcement_data_ar/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.idf.il/%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%90%d7%99%d7%aa/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a6-%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%a2%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%a6%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/
https://www.idf.il/%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%90%d7%99%d7%aa/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a6-%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%a2%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%a6%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/
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العبر  الجهاز االستيضاحّي كأداة الستخالص  الجيش يستخدم  فإّن  التحقيق،  الذي يسبق  الفحص  وإلى جانب 
الميدانّية.34 لذا، فاألهداف المزدوجة لعمل الجهاز ونشاطه تخلق احتماالت خطيرة بحدوث تضارب في المصالح، 
بين جمع المعطيات لغرض اتخاذ قرار بشأن وجود مسؤولّية قانونّية وفتح تحقيق ضّد جنود ارتكبوا مخالفات 
، وبين جمع معطيات لغرض تحسين وتنجيع القدرات العسكرّية الميدانّية. زْد على ذلك أّن التقييم الحقائقّي 
األّولّي يمكن أن ُيلحق الضرر بالتحقيق الّسليم، ألّن هذا التقييم يستغرق وقًتا وُيؤجل التحقيق إلى موعد الحق, 
أّن ذلك قد  "التدّرب" على صيغة معّينة، وحّتى  الجنود من  ن 

ّ
ُيمك ة، كون ذلك 

ّ
الذي ُيصّعب من جمع األدل األمر 

 لتنسيق الشهادات بين المشاركين في الفحص االستيضاحّي. 
ّ

ُيستغل

من الواجب هنا التشديد على أّن الُمّدعي العسكرّي العام، والذي من المفترض به أن يتخذ قراًرا بخصوص فتح 
التحقيقات في هذه األحداث التي خضعت لفحص جهاز االستيضاح، قد يجد نفسه في الكثير من الحاالت في 
القتال،  أّيام  ا. وعلى طول  التي كان ضالًعا فيها شخصّيً التحقيق في األحداث  تضارب مصالح جذرّي بما يخّص 
رت االستشارة القانونّية للجيش، والتي صدقت على مشروعّية األوامر 

ّ
كانت النيابة العسكرّية هي الجهة التي وف

لت بقصف المراكز السكنّية. 
ّ
العسكرّية التي رافقت العدوان اإلسرائيلّي، وخصوًصا السياسة الهّدامة التي تمث

مايو،  أّيار/  العسكرّي في  العدوان  أثناء  والتي وقعت  الحرب  قوانين  بانتهاك  التي تحوي شبهات  الحاالت  وفي 
سيضطّر الُمّدعي العسكرّي التخاذ قرار حول فتح تحقيق أم ال في أحداث كان له أو لمرؤوسيه في النيابة العسكرّية 
ضلع فيها، وفي بعض األحيان نحن نتحّدث عن أحداث هي نتاج لسياسات كانوا ضالعين في صياغتها وبلورتها 

-مثل سياسات القصف اإلسرائيلّي- ابتداًء من المستوى السياسّي وحتى المستوى العسكرّي الرفيع. 

من المفترض باألحداث التي تثير اشتباًها بارتكاب جرائم حرب وإلحاق األذى باألبرياء من دون مبّرر، أن تخضع 
في  إخفاقات جسيمة  على  دين-  -ومنها ييش  إنسان  منظمات حقوق  عثرت  وقد  ناجعة وسريعة.35  لتحقيقات 
معالجة جهاز تطبيق وإنفاذ القانون العسكرّي، وخصوًصا في عمله ضمن "جهاز قيادة األركان لتفّحص األحداث 
االستثنائّية".36 ويبرز من ضمن اإلخفاقات بشكل خاّص الفترة الزمنّية الطويلة لفحص األحداث التمهيدّي، والتي 
 عمل جهاز تطبيق القانون العسكرّي في مقابل شبهات بارتكاب جرائم حرب، يكمن في المماطلة 

ّ
تشير إلى أّن ُجل

وإضفاء ُبعد ظاهرّي فقط بأّن جهاز تطبيق القانون يعمل كما يجب. 

ييش دين، ُيطلقون النار ويتسّترون.  34
.ICRC, Guidelines on investigating violations of IHL: Law, policy and good practice, 16.9.2019  35

للتوّسع: ييش دين، ُيطلقون النار ويتسّترون. بتسيلم، إجراءات طمس الحقائق: التحقيق المزعوم في أحداث "الجرف الصامد" )أيلول/ سبتمبر 2016(.   36
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https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.icrc.org/en/document/guidelines-investigating-violations-ihl-law-policy-and-good-practice
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201609_whitewash_protocol
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201609_whitewash_protocol
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
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 من تحقيق فّعال والئق في 
ً
ُمعطيات: هل تتهّرب إسرائيل ثانية

شبهات بارتكاب جرائم حرب؟

تستند المعطيات الواردة في هذا القسم إلى رّد الجيش اإلسرائيلّي الذي وصلنا في شهر نيسان/ أبريل 2022 
إلى عمل وُمخَرجات جهاز االستيضاح  المعطيات  المعلومات. وتشير هذه  إليه وفق قانون حرّية  ُوّجه  على طلب 
ة أثناء العدوان اإلسرائيلّي في أّيار/ مايو 

ّ
، بما يخّص األحداث التي وقعت في غز

ّ
العسكرّي بشكل جزئّي ليس إال

ن من دراسة عمل الجهاز بشكل نوعّي. ومع ذلك، نرى 
ّ
مك

ُ
37.2021 ونقل الجيش إلى ييش دين معطيات جزئّية ال ت

أّن المعلومات التي وردتنا تشير مجّدًدا إلى أّن الجيش يسعى للمماطلة ولالمتناع في نهاية المطاف عن التحقيق 
مع جنود ُيلحقون األذى بفلسطينّيين ومحاكمتهم. 

ا ُنقل لفحص جهاز قيادة األركان لتفّحص األحداث االستثنائّية،38 وأفاد 
ً
فيد معطيات الجيش بأّن 84 حادث

ُ
وت

ا إلى عّدة متضّررين )قتلى أو جرحى(". ويأتي 
ً
 حادثة يمكن أن تحوي تطّرق

ّ
الجيش بخصوص هذه األحداث "أّن كل

 حاالت موت 
ّ

إال لم يفحص وقتها  الجهاز  أّن  إذ  العودة" في غزة،  بما يخّص "مسيرات  الجهاز  ا لفحص 
ً
هذا خالف

الفلسطينّيين. إّن فحص “الجهاز” لالعتداء اإلسرائيلّي العسكرّي في غزة وفق تقسيمة األحداث ال المتضّررين 
إلى وقوع حاالت قتل  أحياًنا  أّدت  العسكرّي: عملّيات قصف  االعتداء  أثناء  الذي مورس  العنف  إلى شكل  ُيشير 

وإصابات كثيرة.

حّدد نقل أحداث ما لفحص جهاز قيادة األركان لتفّحص األحداث االستثنائّية، 
ُ
نحن ال نعرف ما هي المعايير التي ت

أذّية  إلى  أّدت  التي   األحداث 
ّ

الجيش ال يقوم –ولو بشكل تمهيدّي- بفحص كل أّن  إلى  الجيش يشير  رّد  أّن   
ّ

إال
مدنّيين أثناء العدوان اإلسرائيلّي في غزة في شهر أّيار/ مايو 2021. ويشير بحث أجراه معهد Airwars إلى وجود 
ذه الجيش في غزة أثناء أّيار/ مايو. وفي استناده إلى تحليل 

ّ
 عن 130 اعتداًء نف

ّ
اّدعاءات بالمّس بمدنّيين فيما ال يقل

التقارير المحلّية والّرسمّية، وجد معهد األبحاث المذكور أّن 29 حادثة فقط من هذه األحداث شملت تشخيًصا 
حين، أي أّن المصابين الوحيدين في 101 اعتداء من االعتداءات اإلسرائيلّية في غزة أثناء أّيار/ مايو 

ّ
للمّس بُمسل

كانوا من المدنّيين.39 

 من المعطيات التي أوردها الجيش أّنه من بين ُمجمل األحداث التي ُحّولت لفحص الجهاز االستيضاحّي، 
ّ

ُيستدل
العدوان  على  العام  قرابة  مرور  وبعد  أّنه  أي  الجهاز.40  لدى  األولّي  الفحص  مراحل  في  تزال  ما  حادثة   48 ثّمة 
 وأساًسا 

ً
اإلسرائيلّي الذي أفرز ادعاءات جسيمة بخصوص انتهاك قوانين الحرب، فإّن "الجهاز" الذي يهدف أوال

إلجراء تقييم سريع وتمهيدّي بخصوص مالبسات الحوادث، لم يتخذ بعد قراراٍت تخّص %57 من األحداث التي 
وردته. 

الناطق العسكرّي لييش دين، رّد على طلب وفق قانون حرّية المعلومات، 2022/4/26. )فيما يلي: رّد على طلب وفق قانون حرّية المعلومات(  37
ا في 

ً
ا في 12 أّيار/ مايو، 13 حدث

ً
فيما يلي تفصيل بحسب المواعيد كما ورد من الجيش: 3 أحداث في 10 أّيار/ مايو، 6 أحدث في 11 أّيار/ مايو، 15 حدث  38

13 أّيار/ مايو، 9 أحداث في 14 أّيار/ مايو، 6 أحداث في 15 أّيار/ مايو، 6 أحداث في 16 أّيار/ مايو، 6 أحداث في 17 أّيار/ مايو، 4 أحداث في 18 أّيار/ مايو 
، 10 أحداث في 19 أّيار/ مايو ، 6 أحداث في 20 أّيار/ مايو. رّد على طلب وفق قانون حرّية المعلومات. 

Airwars, ‘لماذا قصفونا؟ إصابات مدنّية جراء استخدام أسلحة متفجرة في غزة، وسوريا وإسرائيل )بالعبرّية( )كانون األول/ ديسمبر 2021(.  39
40  رّد على طلب وفق قانون حرّية المعلومات.

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان
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https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.pdf
https://airwars.org/wp-content/uploads/2021/12/Why-did-they-bomb-us-HEB.pdf
https://airwars.org/wp-content/uploads/2021/12/Why-did-they-bomb-us-HEB.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.pdf


11 www.yesh-din.org

أّن الجهاز استكمل حتى آذار/ مارس 2022 مسار فحص 36 حادثة فقط، من بينها 10  ويّتضح من رّد الجيش 
حوادث ُنقلت إلى عناية الُمّدعي العسكرّي العام ولم ُيتخذ حتى اآلن قرار بخصوص إغالق ملف التحقيق أو فتح 
فتح تحقيقات 

ُ
قلت إلى "الجهاز" إلجراء فحص تمهيدّي ولم ت

ُ
تحقيق فيها، و25 حادثة أخرى )نحو %30( ن

غلقت من دون فتح تحقيق بشأنها، قصف بيت الصحفّي يوسف أبو حسين 
ُ
بصددها.41 وكان أحد األحداث التي أ

)الذي كان يعمل في راديو األقصى التابع لحركة حماس(. وقال الجيش بخصوص هذه الحادثة إّن الجهاز "وجد 
ل 

ّ
شك

ُ
أّن االعتداء ُوّجه إلى هدف عسكرّي مشروع، صّدقته الجهات الُمخّولة وكان يستوي مع مبدأ التناسبّية".42 ت

ا، ألّن النيابة 
ً
 على تضارب المصالح الذي يمّيز عمل الُمّدعي العسكرّي العاّم والذي ذكرناه آنف

ً
هذه الحادثة مثاال

التي  السياسة  أو في تصديق  المذكور،  الهجوم  لتنفيذ  ا 
ً
ُمنح سلف الذي  التصديق  العسكرّية كانت ضالعة في 

ا، أو في صياغة المعايير الخاّصة بتناسبّية إلحاق األذى باألبرياء أثناء تنفيذ هجوم  ا عسكرّيً
ً
صّنفت أبو حسين هدف

على هدف عسكرّي. 

فت وراءها مئات المدنّيين القتلى وآالف الجرحى، ودماًرا واسًعا 
ّ
بعد نحو سنة على "حملة حارس األسوار" التي خل

ا واحًدا فقط بما يخّص حادثة واحدة وقعت أثناء 
ً
بهات بارتكاب عدد من جرائم الحرب، فتح الجيش تحقيق

ُ
وش

العدوان العسكرّي اإلسرائيلّي في قطاع غزة.

إّن الوقت الطويل الذي تستغرقه مسارات الفحص التمهيدّي بما يخّص فحص "حامي األسوار"، ال يستوي مع ُنظم 
الفحص والتحقيق التي أوصت بها لجنة تشاخنوفر في أعقاب توصيات لجنة طيركل.43 وقضت توصيات لجنة 
تشاخنوفر بأّن على جهاز االستيضاح التابع لقيادة األركان تسليم ُمخرجات عمله إلى الُمّدعي العسكرّي العاّم خالل 
30 يوًما من بدء االستيضاح. وُيمكن لقائد األركان العاّمة أو نائبه أن ُيمّددا هذه المهلة الزمنّية لفترات محدودة ال 
يمكن أن تزيد عن 45 يوًما من خالل إيراد أسباب هذا التمديد.44 وفي سياق قرار الُمّدعي العسكرّي العاّم بخصوص 
خاذ القرار بفتح تحقيق ضمن 14 أسبوًعا، وباإلمكان في 

ّ
فتح تحقيق أم ال، فإّن لجنة تشاخنوفر أوصت بتقييد ات

الحاالت االستثنائّية تمديد هذه الفترة بـ 14 أسبوًعا.45

الجهاز  لفحص  ُنقلت  التي  األحداث  ُمجمل  من   70% نحو  أّن  حقيقة  رأسها  وعلى  أعاله،  المعروضة  الُمعطيات 
ا بقدرة أو رغبة 

ً
االستيضاحّي ما تزال قيد مسار الفحص أو فحص الجهاز أو بانتظار قرار الُمّدعي، تحمل تشكيك

بهات بانتهاك قوانين الحرب أثناء "حملة حارس األسوار". 
ُ
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تلخيص

ة ُسّمي "حارس األسوار"، جرى خالله ولمّدة 11 يوًما 
ّ
ا في قطاع غز مّرت سنة منذ أن بدأت دولة إسرائيل هجوًما عسكرّيً

نتها إسرائيل على قطاع 
ّ

ا في العالم. وعلى غرار الحمالت العسكرّية الّسابقة التي ش
ً
قصف أكثر األماكن اكتظاظ

ة، قام الجيش بتطبيق سياسة متعّمدة وهّدامة باالعتداء على أحياء ومباٍن سكنّية. وأّدى االعتداء اإلسرائيلّي 
ّ
غز

ا، نحو ثلثهم من األطفال، وغالبيتهم كانوا يمكثون في منازلهم التي انهارت جراء القصف. إلى قتل 151 مدنّيً

أّدى هذا الهجوم اإلسرائيلّي إلى موجة من االستنكارات ضّد إسرائيل وحّتى إلى طرح اتهامات ضّدها بارتكاب 
الحرب  قوانين  انتهاك  شبهات  فإّن  اإلسرائيلّي،  الجيش  يتبعها  التي  التحقيق  لسياسات  ا 

ً
ووفق حرب.  جرائم 

ُنقلت إلى فحص جهاز قيادة األركان لتفّحص األحداث االستثنائّية، وهو جهاز ينحصر عمله في إجراء تقييمات 
ا  حقائقّية سريعة قبل اتخاذ قرار بفتح أو عدم فتح تحقيق في الحاالت المفحوصة. كما أّن عمل "الجهاز" ليس جزًء

من تحقيق جنائّي، وما يزال عمله قيد الكتمان. 

أّيار/ مايو 2021 على قطاع غزة، جرى نقل 84 حالة لفحص  التي تّمت في  الهجمات اإلسرائيلّية  من بين مئات 
ا واحًدا فقط أّدى إلى فتح تحقيق بعد مرور نحو سنة كاملة على 

ً
"الجهاز". ويّتضح من معطيات الجيش أّن حادث

حادثة   35 "الجهاز" فحص  أنهى  وقد  معروفة.  غير  ونتائجه  جارًيا  التحقيق  هذا  يزال  وما  اإلسرائيلّي،  االعتداء 
إضافّية أغِلقت غالبّيتها )25 حادثة( من دون فتح تحقيق. 

بعد نحو سنة من االعتداء اإلسرائيلّي على غزة، ما تزال غالبية األحداث )%57( التي ُنقلت إلى "الجهاز" قيد الفحص، 
وذلك كما أسلفنا أعاله لغرض إجراء تقييم حقائقّي سريع قبل فتح تحقيق بشأنها. نحن ال نعرف موعد إنهاء 
المعالجة  أّن  نرى  نحن   .)12%( النيابة  لفحص  ُنقلت  التي  األحداث  ا 

ً
أيض تشمل  والتي  األحداث،  ُمجمل  فحص 

الطويلة لجهاز تطبيق وإنفاذ القانون العسكرّي بخصوص شبهات ارتكاب جرائم حرب، تثير عالمات استفهام 
بخصوص نوايا وقدرات المنظومة العسكرّية بالتحقيق في أفعالها كما ينبغي. 

مات، إلى عدم كفاءة وناجزّية جهاز تطبيق 
ّ
وقد أشارت المعطيات التي نشرتها ييش دين وغيرها الكثير من المنظ

 مهاّمه إضفاء ُبعد ظاهرّي فقط بأّن جهاز تطبيق القانون يعمل كما يجب، 
ّ

القانون العسكرّي، الذي يبدو أن ُجل
بهات ارتكاب 

ُ
الت من أجهزة قضاء َدولّية. وهكذا نرى أّن ش

ّ
كي يكون باإلمكان طرح اّدعاء الحصانة في وجه تدخ

قاَبل من المنظومة العسكرّية بالُمماطلة، واالمتناع عن إجراء تحقيقات جديرة وفّعالة، واالمتناع عن 
ُ
جرائم الحرب ت

ُيلحقون  الذي  والجنود  باط 
ُ

للض ُمطلقة  وبالتالي منح حصانة شبه  السياسات،  وراسمي  القرار  ُصّناع  مع  التحقيق 
األذى بفلسطينّيين. 

وال ينحصر األمر في هذا، إذ أّن أداء جهاز تطبيق القانون في مقابل شبهات ارتكاب جرائم حرب أثناء "حملة حارس 
التي  الشبهات هي  هذه  مثل  في  التحقيق  عن  المسؤولة  العسكرّية  النيابة  أّن  حقيقة   

ّ
ظل في  يقبع  األسوار"، 

صّدقت على العقيدة العسكرّية الُمّتبعة، وعلى ُمميزات االعتداءات والهجمات التي أّدت إلى ارتكاب هذه األفعال، 
التي تثير الشبهات بأنها ترتقي إلى جرائم حرب. 
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تنضّم المعطيات الواردة في هذا المستند بخصوص حملة "حارس األسوار"، إلى تقارير وأبحاث استقصائّية سابقة 
أجرتها ييش دين بخصوص مسارات الفحص والتحقيق اإلسرائيلّية في شبهات انتهاك أفراد قّوات األمن للقانون 
مة بأّن جهاز تطبيق القانون في إسرائيل غير قادر و/أو غير معنّي بالتحقيق 

ّ
ز استنتاج المنظ

ّ
عز

ُ
الدولّي، وهي ت

في شبهات ارتكاب جرائم حرب بشكل سريع وفّعال، وخصوًصا من خالل العمل وفق معايير تحقيق تستوفي 
ط وصّدق وأصدر األوامر وطّبق 

ّ
بات القانون الدولّي، األمر الذي يؤّدي إلى توفير الحصانة الفعلّية لكل من خط

ّ
متطل

ة.
ّ
سياسات القصف اإلسرائيلّية في قطاع غز

لة في االعتداء على البيوت والمنازل والعمارات السكنّية في قطاع غزة، 
ّ
إّن السياسات اإلسرائيلّية الفّتاكة المتمث

ان قطاع 
ّ
إلى جانب عدم قدرة جهاز القانون العسكرّي التحقيق بشكل الئق، تؤّدي إلى خلق واقع خطير ُيبقي سك

غزة المحاَصر من دون أّي حماية، وُيبقي حيواتهم مستباحة أمام الهجمات العسكرّية واالعتداءات االعتباطّية. نحن 
ة في شبهات ارتكاب جرائم الحرب هو أمر ضرورّي وحيوّي إلنهاء مثل 

ّ
نرى أّن إجراء التحقيقات الناجعة والمستقل

لة ضّد إسرائيل. هذا الواقع، ولوقف إزهاق األرواح المستمّر تحت غطاء ثقافة منح الحصانة وغياب المساَء
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