
ة، 
ّ
بعد ثالث سنوات على "مسيرة العودة" بمحاذاة السياج حول غز

 بتحقيقات الجيش في
ّ

 وفي الخلفية اآلن تحقيق الهاي: ماذا حل
األحداث الفّتاكة التي راح ضحّيتها مئات األشخاص؟

متظاهرون فلسطينّيون يفّرون من الغاز الُمسّيل للدموع أثناء اعتصام احتجاجّي بعنوان "نساء فلسطينّيات من أجل العودة وكسر الحصار"، الذي جرى في إطار 
ة بجوار السياج الحدودّي مع إسرائيل، 3 تموز/ يوليو 2018 | تصوير: محمد الزعنون، أكتيـڤستيلز

ّ
مسيرات العودة شرقّي مدينة غز

رون
ّ
 ُيطلقون النار ويتست

ثة، نيسان / أبريل 2021  معطيات ُمحدَّ
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ة، أثناء "مسيرات العودة"، والتي 
ّ
مّرت ثالث سنوات على األحداث العنيفة التي جرت بجوار السياج الحدودّي حول غز

بع الجيش سياسة إطالق للنار تسمح 
ّ
ا على المظاهرات ات ة. ورّدً

ّ
ان قطاع غز

ّ
فت مئات القتلى وآالف الجرحى من سك

ّ
خل

فوا  ُصنِّ على متظاهرين  الحّي  الرصاص  إطالق  بما في ذلك  فّتاكة،  إمكانيات  التي تحمل  القوة  إلى  باللجوء  للجنود 
الحّي  الّرصاص  باستخدام  معّينة  مالبسات  في ضمن  ُسمح  وقد  مركزّيين".  "ُمثيري شغب  أو  مركزّيين"  "ُمحّرضين 
ا على الحياة. وعّبرت هذه السياسة عن استخفاف إسرائيلّي غير  ا وفورّيً لوا خطًرا حقيقّيً

ّ
ا ضّد متظاهرين لم ُيشك

ً
أيض

مسبوق بحياة الناس، وأّدْت إلى مقتل وجرح متظاهرين على نطاق غير مألوف حّتى وفق المعايير المألوفة في ضمن 
ة.

ّ
االحتالل اإلسرائيلّي والمواجهات العنيفة التي ُيفرزها في األراضي الُمحتل

ق الجيش اإلسرائيلّي في األحداث؟
ّ
كيف ُيحق

قة 
ّ
ّدمت بخصوص أحداث "مسيرات العودة" بشكل مختلف عن فحص الشكاوى الُمتعل

ُ
يجري فحص الشكاوى التي ق

باقتراف جنح جنائّية وجرائم حرب في األيام االعتيادّية.

ّدمت إلى الجيش لدى "جهاز قيادة األركان العاّمة الستيضاح األحداث 
ُ
في البداية يجري استيضاح الشكاوى التي ق

االستثنائّية"، المسؤول عن إجراء تقييم حقائقّي سريع وجمع المواد التي من الممكن أن تساعد النيابة العسكرّية 
على اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق جنائّي أم ال.

 إلى النائب العسكرّي العام، ويقوم بدوره باتخاذ قرار بشأن 
ّ

بعد أن ُينهي هذا الجهاز مسار الفحص، ينتقل الملف
قة لفتح تحقيق في المسألة.

ّ
 أو إصدار أمر إلى الشرطة العسكرّية المحق

ّ
إغالف الملف

 التحقيق.
ّ

هام ضّد ُمشتبهين أو إغالق ملف
ّ
مع انتهاء التحقيق، تبّت النيابة العسكرّية في مسألة تقديم الئحة ات

فيها  تل 
ُ
ق التي  الحاالت   

ّ
إال فحص 

ُ
ت ال  العودة"،  "مسيرات  أحداث  بخصوص  الجيش  ثّبتها  التي  للسياسة  ا 

ً
ووفق

فتهم 
ّ
متظاهرون فلسطينّيون. ومن بين األحداث التي أصيب فيها آالف األشخاص -الكثيرون منهم بإصابات بالغة خل

ُمقعدين مدى الحياة أو أّنهم فقدوا أعضاًء من أجسامهم- لم يجِر فحص ولو حالة واحدة يتيمة.
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نتائج الفحوصات والتحقيقات التي أجراها الجيش 
ى نيسان/ أبريل 2021:

ّ
حت

قل 234 حادثة موت إلى فحص "الجهاز". من بينها:
َ
ن

في 143 حالة استكمل "الجهاز" مسار الفحص 	

لم ُينِه الجهاز إجراء فحص "سريع" لـ 91 حادثة )%39(، حّتى بعد مضّي ثالث سنوات 	

من بين الـ 143 حالة التي استكمل "الجهاز" مساَر فحصها:

ا بخصوص 33 حادثة* فحصها جهاز قيادة  	
ً
تح 11 تحقيق

ُ
تحت في المجمل تحقيقات حول 36 حادثة: ف

ُ
ف

األركان العاّمة وثالثة أحداث أخرى أمر فيها النائب العسكرّي العام بفتح تحقيق من دون ضلوع "الجهاز" 
في القرار

 من دون إجراء تحقيق جنائّي 	
ّ

في 95 حادثة تقّرر إغالق الملف

 التحقيق أو  	
ّ

ذ النائب العسكرّي العام قراًرا بعد بشأن إغالق ملف
ّ
ما زالت 15 حادثة قيد الفحص، ولم يتخ

فتح تحقيق

تل فيها عّدة أشخاص في مركز النشاط العسكرّي 
ُ
* حادثة تتطّرق إلى حالة مقتل شخص واحد. في الوضعّيات التي ق

 أحداث القتل التي جرت في نطاق هذا النشاط. وفي 
ّ

تح تحقيق واحد بخصوص كل
ُ
في المنطقة في يوم معّين، ف

 نشاط
َ
المجمل، أجرى "الجهاز" فحًصا لـ 234 حالة موت تتطّرق إلى 118 مركز

تحت تحقيقات بشأنها:
ُ
من بين 36 حادثة ف

قّدم إال الئحة اتهام واحدة بخصوص أحداث مسيرات العودة. )تحّدث الجيش عن الئحة اتهام أخرى  	
ُ
لم ت

ة 
ّ
تل فيها صّياد سمك بجوار شاطئ بحر غز

ُ
دّمت، لكّنها كانت تخّص حادثة ال عالقة لها بالمظاهرات، ق

ُ
ق

رمًيا بالرصاص(

في  	 وُحكم  بالقتل،  لها  عالقة  ال  ا  نسبّيً خفيفة  بمخالفات  ُجندّيْين  بتذنيب  القانونّيان  المساران  انتهى 
ا )أشغال عسكرّية( الحالتْين على الجندّيْين بأحكام طفيفة جّدً

ما تزال 34 حادثة قيد الفحص لدى النائب العسكرّي العام  	
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ص الُمعطيات:
ّ
ُملخ

حصت وُحقق فيها، ما مجموعه 237 حادثة
ُ
*تتطّرق الُمعطيات إلى ُمجمل األحداث التي ف

هام واحدة  	
ّ
قّدم سوى الئحة ات

ُ
لم ت

 األحكام 	
ّ

هم أدين بمخالفات طفيفة وُحكم عليه بأخف
ّ
ت

ُ
الجندي الذي ا

تقّرر بخصوص 95 حادثة )%40( إغالق الملفات من دون إجراء تحقيقات 	

ا )%59(، وهي موجودة في مراحل مختلفة من الفحص أو التحقيق. غالبيتها )65%،  	
ً
لم تنتِه ُمعالجة 140 ملف

ا( ما تزال في مرحلة الفحص "السريع" لدى جهاز القيادة العاّمة، حّتى بعد مرور ثالث سنوات.
ًّ
أي 91 ملف

237
 حالة في
الُمجمل

95
ُأغلقت من دون 

تحقيق؛

1
الئحة اتهام واحدة

1
ائحة اتهام في حادثة 
غير ذات صلة بالمظاهرات

140
ما تزال قيد 
الفحص أو 
التحقيق؛
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تلخيص:
 أّن إسرائيل رأت وترى 

ّ
ح، إال

ّ
ا يقوم على التظاهر غير المسل ا مدنّيً

ً
رغم أّن مسيرات العودة كانت في جوهرها نشاط

حة القائمة بينها وبين حركة حماس. ومن هذا اشتقت إسرائيل 
ّ
ا عنيفة وقعت كجزء من المواجهة الُمسل

ً
فيها أحداث

ا لسياسات 
ً
قة باإلصابات واألضرار التي حصلت أثناء المظاهرات. وخالف

ّ
 لمعالجة الشكاوى المتعل

ً
ا منفصال إطاًرا قانونّيً

منظومة  ثمة  فإّن  حقيقّية،  حربّية  نشاطات  خارج  لفلسطينّي  وفاة  حالة  أّي  في  تحقيق  بفتح  لزم 
ُ
ت التي  التحقيق 

تحقيقّية مختلفة في األحداث الحربّية.

 لفحص جهاز استيضاح 
ً

ة، تخضع أّوال
ّ
قة باألحداث التي وقعت في مظاهرات قطاع غز

ّ
وعليه، فإّن الشكاوى المتعل

حقائقّي ُيسّميه الجيش "جهاز قيادة األركان العاّمة الستيضاح األحداث االستثنائّية"، بحيث أّن عمل هذا "الجهاز" 
ا من تحقيق جنائّي. ويهدف جهاز االستيضاح إلجراء تقييم حقائقّي سريع قبل اتخاذ قرار بشأن فتح  ل جزًء

ّ
ال ُيشك

التحقيق أم ال، ومن المفترض به أن يجمع المواد والبيانات التي من الممكن أن تساعد النيابة العسكرّية على اتخاذ 
قرار بشأن فتح تحقيق أم ال، إلى جانب الَمسعى الستخالص العبر الميدانّية وتلك الخاّصة باالحتياجات العسكرّية 

الداخلّية.

حين ال يمكن تعريفهم 
ّ
ا -وربما باألساس- مواطنون غير ُمسل

ً
ا مدنّية شارك فيها أيض

ً
ة أحداث

ّ
كانت األحداث في قطاع غز

ان غزة من النساء 
ّ
بأّنهم مقاتلون وفق أّي معيار من المعايير، وفي جزء من المظاهرات شارك آالف كثيرون من سك

 عنيفة مثل إلقاء الحجارة، وإشعال الدواليب، وإلقاء الزجاجات 
ً

واألوالد والرجال. ورغم أّن بعض المظاهرات شملت أفعاال
 أّن األمر ال ينفي 

ّ
الحارقة، ومحاوالت إتالف السياج، وبعضها تدهور في مراحل معّينة إلى حاالت من أعمال الشغب، إال

ا، ومن الوجوب معالجتها بأدوات إنفاذ القانون، وال يمكن بالتأكيد االّدعاء أّن عشرات  أّن طابع هذه األحداث كان مدنّيً
أّن  آالف المشاركين في المظاهرات هم مقاتلون وأّن المشاركة في المظاهرات توازي المشاركة في الحرب. وحّتى 
إسرائيل نفسها ال تنكر أّن الكثير من المدنّيين الفلسطينّيين شاركوا في المظاهرات، وُهم كما تقول "غير ضالعين 
ان غزة في المظاهرات "مشاركة مباشرة في 

ّ
في نشاطات إرهابّية"، وقد سبق وأعلنت أّنها ال ترى في ُمجّرد وجود سك

 بأوامر 
ً
أعمال عدائّية". وعليه، فإّن ييش دين ترى أّن اإلطار القانونّي الذي يسري على التعامل مع هذه األحداث، أسوة

ا واجب التحقيق في 
ً

 أيض
ّ

ق بقوانين إنفاذ القانون ال بقوانين الحرب؛ ومن هنا ُيشتق
ّ
إطالق النار النابعة منه، يتعل

ا 
ً
بهات باقتراف جنح جنائّية، ومن بينها التسّبب بموت سكان فلسطينّيين وإلحاق اإلصابات الجسيمة بهم خالف

ُ
الش

 حاالت الموت وهي تتجاهل آالف الجرحى الذين أصيبوا في األحداث.
ّ

للقانون. ورغم ذلك، فإّن إسرائيل ال تفحص إال

التي  النار  أوامر إطالق  بإلغاء  للمطالبة  الذي قّدمته ييش دين بمعّية منظمات أخرى،  االلتماس  لمعاينة 
لون خطًرا على حياة الناس عند حدود غزة: التماس 

ّ
تسمح بإطالق الرصاص على المتظاهرين الذين ال ُيشك

للُعليا 18/3003

https://www.yesh-din.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a5%d8%b7%d9%84/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a5%d8%b7%d9%84/


www.yesh-din.org6

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

 محاكمة جندّي واحد فقط.
ُ
من ضمن األحداث التي فحصها جهاز إنفاذ القانون العسكرّي حّتى اآلن: قّرر الجهاز

هام يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2019 ضّد جندّي من لواء چڤـعاتي، في أعقاب حادثة إطالق رصاص 
ّ
ّدمت الئحة االت

ُ
ق

قه السياج في المظاهرة التي جرت شرقّي 
ّ
أّدت إلى قتل عثمان رامي جواد حلس، ابن الرابعة عشرة من غزة، أثناء تسل

قه، عندها قام المّتهم 
ّ
ة يوم 13 تموز/ يوليو 2018. وتفيد الئحة االتهام باقتراب حلس من السياج ومحاولة تسل

ّ
غز

ا ألوامر إطالق النار والتوجيهات الّصادرة. وقد توفي 
ً
بإطالق الرصاص عليه من دون الحصول على إذن من قائده وخالف

هام أّي ذكر 
ّ
 في الئحة االت

َّ
هم الجندّي في إطار صفقة االّدعاء بمخالفة تأديبّية فقط، ولم يتبق

ّ
ت

ُ
حلس على الفور. ا

على  خطر  تشكيل  لدرجة  الصالحيات  تجاوز  بمخالفة  الجندّي  أدين  وقد  نفسها.  القتل  بعملّية  قة 
ّ
المتعل للجنحة 

الحياة أو الصّحة، وتقّرر الُحكم عليه بثالثين يوًما من األشغال العسكرّية، والحبس مع وقف التنفيذ وتخفيض رتبته 
العسكرّية لُرتبة جندّي.

ا أخرى، فقد تقّرر عدم التحقيق في مالبسات مقتل المتظاهرين. 
ً
أّما فيما يخّص 95 ملف

جنود إسرائيلّيون ُيطلقون الغاز والرصاص الحّي صوب متظاهرين فلسطينّيين أثناء "مسيرات العودة" بجوار السياج الحدودّي بين غزة وإسرائيل. 6 نيسان/ 
أبريل 2018 | تصوير: أورن زيـڤ، أكتيـڤستيلز
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ا- فما زالت 140 حادثة  ها فترة طويلة جّدً
ّ
ى بعد مرور ثالث سنوات على هذه األحداث -وال يختلف اثنان على أن

ّ
حت

ا( من الحاالت موجودة في المرحلة األولى من 
ًّ
)%59( قيد الفحص أو التحقيق. وما تزال الغالبية الكبرى )91 ملف

ص الغاية منها في إجراء تقييم سريع بخصوص مالبسات الحادثة.
ّ
الفحص الذي يجريه "الجهاز"، التي تتلخ

يتحّملون  َمن  المستوى، هم  رفيعي  وقيادّيين  مدنّيين  اع سياساٍت 
ّ
ُصن أّن  تبرز حقيقة  ه، 

ّ
كل جانب هذا  وإلى 

هم ال يخضعون للتحقيق، 
ّ
ق بمواجهة المظاهرات، لكن

ّ
مسؤولّية ترسيم سياسة إطالق النار في الجيش، فيما يتعل

بعوها.
ّ
وال يقوم أحد بفحص القرارات التي اتخذوها والسياسة التي ات

ا لقانون 
ً
ا على توّجٍه أجرته المنظمة وفق رها الجيش لمنظمة ييش دين، رّدً

ّ
* تستند المعطيات إلى معلومات وف

ُحرّية المعلومات.

ا للقانون: "ييش دين" هي مؤّسسة تعتمد غالبّية مصادر تمويلها على مصادر مؤّسساتية من دول أجنبّية. قائمة المتبّرعين لنا ترد بالتفصيل في 
ً
بيان وفق

ا، وتسهم في تعزيز  ا داخلّيً موقع مسّجل الجمعّيات وفي موقعنا على اإلنترنت. نحن نفخر بأّننا ممّولون من دول تؤمن مثلنا بأّن االحتالل ليس شأّنا إسرائيلّيً
مكانة حقوق اإلنسان. 


