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قطاع غزة. فهذه القامئة تشكل معلاًم هاماً. ومثلام قلت دوماً، إن االختبار يكمن يف التنفيذ. وقد تم 
تحديد وتعريف قامئة السلع الخاضعة للمراقبة مع مراعاة حامية االحتياجات األمنية الرشعية لدولة 
إرسائيل. هذا وسيتم تشغيل آلية تصادق وتنسق عملية دخول مواد البناء الخاضعة املراقبة والرضورية 
ملشاريع مختلفة يف قطاع غزة: السلطة الفلسطينية هي من ستقوم باملصادقة عىل املشاريع، بيد أنه 
سيتوجب عىل املجتمع الدويل، حكومة إرسائيل والسلطة الفلسطينية التعاون من أجل ضامن إحراز 
تقدم ناجع يف هذه املشاريع. لقد ازداد عدد املشاريع الرامية إىل تحسني البنى التحتية واملرافق يف 
مجاالت الصحة، التعليم، املياه والوقاية الصحية التي متت املصادقة عليها خالل األيام األخرية، وال بد 
من زيادة عدد هذه املشاريع. إضافة إىل ذلك، من املخطط توسيع قدرة استيعاب معب كريم شالوم 
وبصورة ملحوظة يف غضون األسابيع القادمة. كام ستدعو الحاجة إىل إدخال تحسينات إضافية عىل 

قدرة استيعاب املعابر مع ازدياد الطلب. وهناك أهمية كبرية لسد احتياجات الزيادة يف الطلب”.

عىل  دراماتيكياً  تأثريها  سيكون  تطبيقها  وبعد  وملحوظة،  هامة  تغيريات  هي  التغيريات  “هذه 
الحياة اليومية لسكان قطاع غزة وعىل القطاع الخاص. حيث أن آالف السلع التي كان يتعذر دخولها 
إىل قطاع غزة من خالل القنوات الرشعية خالل السنوات الثالث األخرية، سيصبح دخولها إىل قطاع 
غزة من اليوم فصاعداً أمراً روتينياً. هذا التغيري سيشكل ثقاًل مضاداً القتصاد األنفاق الذي كان تحت 
سيطرة حامس. كام من املهم أن نضمن متكن عدد أكب من األشخاص من الدخول إىل غزة والخروج 

منها بصورة حرة، وأن يتمكن قطاع األعامل الرشعي من تصدير منتجاته من قطاع غزة”. 

وثيقة رقم 163:

الناطق بلسان الجيش اإلرسائييل أفيخاي مندلبليت حول  بيان صادر عن 
الرصاص  عملية  أحداث  يف  القانون  خالف  من  ضّد  اتهام  لوائح  تقديم 
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قانونية يف عدد  اتخاذ خطوات  مندلبليت،  أفيحاي  امليجور جرنال  العام،  العسكري  النائب  قرر 
ونتائج  معطيات  أن درس  بعد  املصبوب،  الرصاص  عملية  أثناء  وقعت  أحداث  بسبب  الحاالت  من 

التحقيقات التي أجريت يف عدة قنوات تحقيق مختلفة. 

الدفاع  اتهام ضد عدد من الضباط والجنود يف جيش  العام تقديم لوائح  النائب العسكري  قرر 
الحاالت، حوكم ضابط من جيش  املصبوب. يف إحدى  الرصاص  أثناء عملية  ارتكبوها  بسبب أعامل 
تحظر  التي  الجيش  تعليامت  عن  انحرافه  بسبب  انضباطي  بإجراء  كولونيل  ليفتنانت  برتبة  الدفاع 
استخدام املدنيني من أجل القيام بنشاط عمليايت. يف الحالة الثانية، قدم النائب العسكري العام الئحة 
اتهام ضد جندي برتبة رقيب أول الرتكابه مخالفة القتل غري املتعمد. ويف الحالة الثالثة، أمر النائب 
العسكري العام بالرشوع يف تحقيق جنايئ بعد أن فحص معطيات لجنة تقيص الحقائق التي درست 
الظروف عىل أرض الواقع بغية استيضاح ظروف حادث معني. يف الحالة الرابعة، تم اتخاذ خطوات 
انضباطية ضد ضابط يف جيش الدفاع برتبة كابنت عىل إخفاقه مبامرسة التفكري املهني عند مصادقته 

عىل مهاجمة ناشطني إرهابيني.
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متشياً مع التزام رئيس هيئة قيادة األركان، الجرنال غايب أشكنازي يف هذا الشأن، تجري يف جيش 

الدفاع عملية فحص شاملة ومتواصلة منذ انتهاء عملية الرصاص املصبوب، هدفها دراسة واستيضاح 

الدفاع اإلرسائييل  ادعاءات تم تقديها من قبل أشخاص ومنظامت معينة بخصوص ترصفات جيش 

خالل عملية الرصاص املصبوب. 

وقد أصدر الجرنال أشكنازي تعليامته لفحص سلوك جيش الدفاع يف العملية وجوانبه األخالقية، 

وجنوده،  ضباطه  اإلرسائييل،  الدفاع  جيش  وأخالقيات  سلوكيات  بنزاهة  الكاملة  ثقته  منطلق  من 

وكذلك بقدرة جيش الدفاع عىل فحص كل حدث، استنتاج العب املطلوبة، واتخاذ الخطوات القانونية 

الالزمة. منذ انتهاء العملية، تم فحص أكرث من 150 حدثاً، وتم الرشوع بحوايل 50 تحقيقاً جنائياً من 

قبل قسم التحقيقات يف الرشطة العسكرية. 

هذا وبعد، فإن تقرير لجنة تقيص الحقائق التابعة لألمم املتحدة بخصوص املواجهة يف غزة )أي، 

تقرير غولدستون(، الذي نُرش يف أيلول/ سبتمب 2009، قد تناول 30 حدثاً خاصاً يتعلق بجيش الدفاع، 

كان معظمها معروفاً لجيش الدفاع اإلرسائييل يف ذاك املوعد وكانت موجودة يف مراحل فحص مختلفة 

قبل نرش التقرير. 

وتم  األخرية،  األشهر  التقرير خالل  يف  ذكرها  ورد  التي  األحداث  غالبية  فحص  استكامل  تم  لقد 

تحويل نتائج الفحص إىل النائب العسكري العام، ليك يقوم بدراستها والتقرير بشأنها. وقد أنهى النائب 

العسكري العام اآلن فحصه وتوصل إىل االستنتاجات التالية بخصوص األحداث التي قام بفحصها: 

شكوى مجدي عبد ربه:

رشع قسم التحقيقات يف الرشطة العسكرية بالتحقيق لفحص االدعاءات بشأن استخدام شخص 

الدفاع،  املتبعة يف جيش  التحقيق  التحقيق مبوجب إجراءات  فلسطيني كـ“درع برشي”، وقد جرى 

والتي تستوجب الرشوع بالتحقيق الستيضاح ادعاءات من هذا النوع. 

قائد  أن  التحقيق  خالل  وتبني  والقادة.  الجنود  وعرشات  املشتيك  استجواب  تم  التحقيق،  أثناء 

كتيبة سمح بإرسال شخص فلسطيني إىل داخل بيت )مجاور لبيته( اختبأ فيه مخربون، بغية إقناعهم 

تلقى  أن  األمر بعد  املكان، عىل  الذي مل يكن حارضاً يف  الكتيبة،  قائد  البيت. وصادق  بالخروج من 

تجنب هدم  بغية  املجاور  البيت  إىل  الدخول  يستطيع  كان  إن  الجنود  الفلسطيني سأل  بأن  تقريراً 

منزله خالل املعركة التي أوشكت عىل التطور يف املكان. 

الكتيبة ألنه انحرف عن طريقة عمل  اتهام ضد قائد  العام تقديم الئحة  النائب العسكري  قرر 

جيش الدفاع املسموحة والالئقة، وعن قرار محكمة العدل العليا بخصوص استخدام املدنيني خالل 

نشاط عمليايت، وذلك بسامحه للفلسطيني الدخول إىل البيت. 

وقد تم اإلجراء االنضباطي أمام قائد املنطقة الشاملية، امليجور جرنال غادي آيزنكوت، الذي أدان 

الضابط ووجه له تحذيراً. 
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شكوى عائلة حجاج:

استند التحقيق األصيل يف الحدث إىل ادعاء ورد هو اآلخر يف تقرير غولدستون، بشأن إطالق نار 
عي أن السيدتني  أدى إىل مقتل سيدتني يف 4 كانون الثاين/ يناير 2009، يف حي جوهر الديك. حيث ادُّ

كانتا ضمن مجموعة مواطنني مدنيني، كان بعضهم يحمل الرايات البيضاء. 

لقد تم استجواب شهود فلسطينيني وعرشات الجنود والقادة من جيش الدفاع، كجزء من تحقيق 
شامل تبني خالله وجود هوات بني شهادات الجنود وبني شهادات الفلسطينيني. وحالت هذه الحقيقة 
الفلسطينية وبني  الشهادات  املوصوف حسب  الحدث  إثبات وجود عالقة جنائية بني  إمكانية  دون 

الوصف الذي قدمه الجنود. 

وقد شهد الجنود أنه يف 5 كانون الثاين/ يناير 2009، تعرض شخص للقتل بعيارات نارية يف نفس 
املوقع الذي وصفه الشهود الفلسطينيون. 

بعد فحص األدلة، أمر النائب العسكري العام باتهام جندي برتبة رقيب أول بالقتل غري املتعمد 
يخدم  كان  الذي  الجندي،  بأن  الشهادة  إىل  القرار  هذا  ويستند  عسكرية.  محكمة  يف  ومبحاكمته 
كقناص، أطلق النار متعمداً عىل شخص كان يسري مع مجموعة أشخاص كانوا يرفعون الراية البيضاء 

دون أن يتلقى أمراً أو إذناً للقيام بذلك. 

رغم حقيقة كون الحدثني يشكالن يف الظاهر نفس الحدث، ال إمكانية من وجهة النظر القانونية 
إلثبات وجود عالقة كافية بني األدلة التي تم جمعها يف حالة الجندي املتهم وبني الحالة املوصوفة يف 

شهادات الفلسطينيني. 

الحدث يف بيت السموين:

قرابة  يقطنها  الزيتون، وكان  للسكن يف حي  بناية كانت تستخدم  فإن  ادعاءات،  حسب عدة 
مئة من أبناء عائلة السموين، تعرضت للقصف من الجو يف 5 كانون الثاين/ يناير 2009. يف ضوء 
هذا  يف  بالتحقيق  القيام  أجل  من  خبرياً  أشكنازي،  الجرنال  األركان،  رئيس  عني  الحالة،  تعقيدية 

الحدث. 

بعد أن فحص نتائج التحقيق، أمر النائب العسكري العام، امليجور جرنال مندلبليت، بالرشوع يف 
تحقيق جنايئ من قبل قسم التحقيقات يف الرشطة العسكرية من أجل التحقيق يف ظروف الحدث. 

وسيتم تحويل نتائج التحقيق إىل النائب العسكري العام سوية مع االستنتاجات. 

مسجد إبراهيم املقادمة:

يف البداية تم فحص االدعاءات بشأن قصف مسجد إبراهيم املقادمة كجزء من خمسة تحقيقات 
برئاسة خباء أمر الجرنال أشكنازي بإجرائها مع انتهاء عملية الرصاص املصبوب. واستناداً إىل صور تم 

التقاطها من الجو، وأدلة أخرى، كان يبدو أن املسجد مل يتعرض لإلصابة. 

أصدر الجرنال أشكنازي تعليامته بفحص الحدث من جديد من قبل خبري آخر بعد أن تلقى عدة 
تقارير، ومن منظامت مختلفة، تم نرش بعضها بعد انتهاء التحقيق األول فقط. 
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تبني أنه متت فعاًل عملية قصف من الجو عىل مقربة من املسجد، وأنه تم نقل تقرير بشأن ذلك 

بواسطة تقرير سابق من قبل إرسائيل إىل األمم املتحدة. لقد كان القصف الجوي يستهدف ناشطاً 

إرهابياً كان متورطاً بإطالق الصواريخ باتجاه إرسائيل وكان يقف خارج املسجد. واإلصابات يف صفوف 

التي  الشظايا  املسجد كانت غري متعمدة وتسببت من جراء  كانوا يكثون يف داخل  الذين  املدنيني 

تطايرت إىل داخل املسجد. 

التفكري  مامرسة  يف  أخفق  قد  الهجوم  بتنفيذ  أمر  الذي  الضابط  بأن  التحقيق  خالل  تبني  كام 

املناسب. بناء عىل ذلك، أمر الجرنال أشكنازي باتخاذ إجراء انضباطي ضد الضابط، كام أنه أمر أن 

أمام  إهامله  الضابط حوكم عىل  أن  املستقبل. كام  قيادي مشابه يف  يخدم يف منصب  لن  الضابط 

عىل  وبخه  الذي  أشكنازي،  آيف  جرنال  البيغادير  البية،  لألسلحة  التابعة  التدريبات  قاعدة  قائد 

أعامله. 

 تم تحويل نتائج التحقيق إىل مكتب النائب العسكري العام. وقد قرر النائب العسكري العام 

يستهدف  مل  الهجوم  ألن  نظراً  الدويل،  القانون  مبوجب  الحرب  ألحكام  خرقاً  يشكل  مل  الهجوم  أن 

املسجد وإمنا استهدف الناشط اإلرهايب، وعند املصادقة عىل الهجوم، مل يتم تشخيص وجود إمكانية 

التخاذ  مكاناً  هناك  أن  العام  العسكري  النائب  يجد  مل  التقدير،  هذا  حسب  باملدنيني.  للمساس 

قانونية.  خطوات 

النائب  قبل  من  فحصها  تم  أخرى  بأحداث  يتعلق  فيام  قانونية  اتخاذ خطوات  عدم  تقرر  كام 

املشاركة. ويف  القوات  نشاط  يتبني وجود عيب يف  مل  الحرب،  أحكام  العام، ألنه وحسب  العسكري 

حاالت أخرى مل يتم وجود أدلة كافية تثبت وجود رضورة التخاذ خطوات قانونية. 

سنوات  مثاين  بعد  غزة  يف  العملية  إىل  خرج  قد  اإلرسائييل  الدفاع  جيش  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

أطلقت حامس خاللها آالف الصواريخ عىل املواطنني اإلرسائيليني الذين يقطنون يف البلدات املجاورة 

لقطاع غزة يف جنوب إرسائيل. ورغم النريان التي أطلقت باتجاه إرسائيل، وعىل الرغم من اإلصابات 

التي وقعت نتيجة لذلك، فقد مارست إرسائيل سياسة ضبط النفس خالل مدة طويلة. فمنذ سيطرة 

منظمة حامس عىل قطاع غزة، زرعت املنظمة اإلرهابية قواعد منظومتها العسكرية وبنيتها التحتية 

اإلرهابية يف قلب مناطق مدنية مأهولة بالسكان، واستخدمت السكان املدنيني كدروع برشية. لقد 

كمية  ومن حيث  فيها  شاركت  التي  القوات  من حيث حجم  املصبوب  الرصاص  عملية  تحديد  تم 

مكتظة،  مدنية  مناطق  يف  العمل  إىل  الدفاع  جيش  جنود  اضطر  وقد  خاللها.  أطلقت  التي  النريان 

الفلسطينيني بصورة متعمدة وتهكمية، وخلقت وضعاً  املدنيني  السكان  استخدمت حامس  يف حني 

أمنياً معقداً عىل أرض الواقع. لقد عملت حامس من داخل بيوت مواطنني، مدارس، رياض أطفال، 

مساجد، مستشفيات ومرافق تابعة لألمم املتحدة ومن خالل تحويلها السكان املدنيني يف قطاع غزة 

إىل رهائن.


