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وثيقة رقم 147:

مستقلة  عامة  لجنة  تشكيل  قرار  عىل  يصادق  اإلرسائييل  الوزراء  مجلس 
للتحقيق يف أحداث قافلة سفن أسطول الحرية147

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 

املصدر األصيل، أي وزارة الخارجية اإلرسائيلية(

14 حزيران/ يونيو 2010

املصادقة عىل  والتي متت خاللها   14/06/2010 يوم  الوزراء من  ييل موجز جلسة مجلس  فيام 

مرشوع قرار تشكيل اللجنة:

قال رئيس الوزراء يف مستهل الجلسة إنه سيطرح عىل مجلسه مرشوع القرار القايض بتشكيل لجنة   .1

عامة مستقلة للتحقيق يف أحداث السفن من منطلق أخذ مبدأْين أساسينْي بعني االعتبار وهام 

أوالً الحفاظ عىل حرية عمل جيش الدفاع حيث لن يديل أي من جنود الجيش بإفادته أمام اللجنة 

املذكورة ما عدا رئيس األركان، فيام سيسلم طاقم التحقيق العسكري يف القضية ذاتها نتائج عمله 

إىل اللجنة العامة. أما املبدأ الثاين فهو التجاوب مع مواقف الدول املسؤولة من األحداث خاصة 

فيام يتعلق بالقوانني الدولية. وأبدى رئيس الوزراء ثقته بأن اللجنة ستتمكن من إثبات حقيقة أن 

ما قامت به إرسائيل كان عماًل دفاعياً خالقاً حسب أعىل املعايري الدولية.

طرح وزير العدل واملستشار القانوين للحكومة عىل مجلس الوزراء تفاصيل مرشوع القرار الخاص   .2

املتقاعد  العليا  املحكمة  قايض  برئاسة  السفن  أحداث  لتقيص  املستقلة  العامة  اللجنة  بتسمية 

يعقوب تريكل.

صادق مجلس الوزراء بعد مناقشة هذا املرشوع عىل تسمية اللجنة املذكورة التي سيرتأسها كام   .3

سلف القايض املتقاعد يعقوب تريكل، يف أنها تضم يف عضويتها أيضاً خبري القانون الدويل البوفيسور 

شابتاي روزين وقائد سالح البحرية األسبق امليجر جرنال عاموس حوريف.

يف  مراقبنْي  بصفة  أجنبينْي  خبريْين  تعيني  السفن  ألحداث  االستثنائية  الظروف  إىل  بالنظر  تقرر   .4

اللجنة مام يعني أنهام سيحرضان مداوالت اللجنة ومشاوراتها دون حق التصويت عىل إجراءاتها 

ِكن  والسيد   )Trimble( تريبل  ديفيد  اللورد  الخبرييْن هام  هذين  أن  إىل  ويشار  واستنتاجاتها. 

.)Watkin( واتكني

السفن  الخاصة باعرتاض  العمليات اإلرسائيلية  إذا كانت  اللجنة ستطرح استنتاجاتها حول ما  إن   .5

املتجهة إىل قطاع غزة وأهدافها وقضايا أخرى ذات صلة تتطابق مع قواعد القانون الدويل. وبالتايل 

ستتطرق اللجنة يف أدائها إىل القضايا اآلتية تحديداً:

البحري عىل قطاع غزة ومدى مطابقته قواعد  الطوق  الخاصة بفرض  األمنية  الظروف  دراسة   *

القانون الدويل.
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موعد  يوافق  ]الذي   2010 أيار  مايو/   31 يوم  إرسائيل  اتخذتها  التي  العمليات  تطابق  مدى   *

اعرتاض السفن املتجهة إىل غزة[ لفرض الطوق البحري املذكور مع قواعد القانون الدويل.

ومراجعة  فيها  واملشاركون  املذكورة  السفن  رحلة  منظمو  بها  قام  التي  العمليات  تقيص   *

هوياتهم.

النظر يف قضية تطابق آلية التحقيق التي اعتمدتها إرسائيل يف القضية املذكورة آنفاً مع متطلبات   *

القانون الدويل.

يحق للجنة أن تطلب من أي فرد أو ممثل عن هيئة إرسائيلية كانت أم أجنبية اإلدالء بإفادته   .6

أمامها أو تقديم املعلومات إليها بطريقة أخرى حول أي مسألة تعتبها اللجنة ذات صلة. ويتعني 

عىل أي جهة حكومية معنية التعاون بشكل كامل مع اللجنة ووضع أي معلومات أو مستندات 

مطلوبة تحت ترصفها وكذلك اإلدالء باإلفادات أمامها إذا لزم األمر. أما بالنسبة الستقصاء العمليات 

العسكرية نفسها فستتسلم اللجنة املستندات املطلوبة كام سيحق لها أن تطلب من رئيس طاقم 

التحقيق العسكري الذي عينه رئيس األركان تسليمها ملخص التحقيقات العملياتية التي جرت يف 

أعقاب أحداث السفن. كام يحق للجنة أن تطلب الحصول عىل أي معلومات من رئيس الوزراء 

لإلدالء  استدعائهم  خالل  من  ذلك  يف  مبا  األركان  ورئيس  الحكومة  أعضاء  وسائر  الدفاع  ووزير 

بإفاداتهم أمامها.

لقراراتها، غري  إن اللجنة ستقرر بنفسها نظام عملها حيث تكون جلساتها علنية أو مغلقة وفقاً   .7

أنها لن تجري أي نقاش علني حول أي مسألة من شأنها تعريض أمن الدولة أو عالقاتها الخارجية 

للخطر أو لوجود أي مسّوغ قضايئ آخر. ومن حق رئيس اللجنة اتخاذ القرار بعدم كشف محتويات 

بعض املستندات أو املعلومات أمام املراقبنْي األجنبينْي لدواٍع تتعلق بحامية أمن الدولة وعالقاتها 

الخارجية.

إن اللجنة ستطرح تقريرها عىل مجلس الوزراء لدى تفرغها من عملها. وسيتم نرش التقرير علناً تبعاً   .8

لذلك عىل أن التقرير املنشور لن يشتمل عىل األجزاء التي اقتنعت اللجنة بناء عىل أخذها الرأي 

القانوين من الجهات املختصة بأن مجرد نرشها سيؤدي إىل مساس خطري بأمن الدولة وعالقاتها 

الخارجية أو بخصوصية أي فرد أو بآليات العمل الرسي ألي جهة رسمية.

إن وزارة املالية ستخصص للجنة امليزانيات الالزمة لتشغيل املوظفني الالزمني متشياً مع احتياجات   .9

اللجنة فيام سيزود ديوان رئاسة الوزراء اللجنة بكل ما تحتاج إليه للقيام مبهامها.

دوائر  استخدام  بعدم  القايض  للحكومة  القانوين  املستشار  مبوقف  علاًم  الوزراء  مجلس  أحيط   .10

فرض القانون ألي من اإلفادات التي ستستمع إليها اللجنة بصفة قرائن قضائية وذلك من منطلق 

املصلحة التي تحتم متكني اللجنة من استنباط الحقيقة.


