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المجلس العام: عكيڤا إلدار، بروفسور راحيل أليئور، دان بابلي، المحامية عبير بكر، حانه براچ، بروفسور نعمي حزان، 
نسكي، د. روعي پيلد، پول كيدر، داني كرڤان، المحامية يهوديت 

َ
روت حشين، يهوشع سوبول، بروِفسور عوزي سميل

كرپ، َيئير روطلوي.

نيه، مايا بييلي، أسنات بن شاحر، حانه براچ، المحامية د. أسنات برتور، حانه 
َ
ك

ْ
متطّوعو "ييش دين": د. يهوديت أل

ط، يوَرم زئيڤي، أيااله زوسمن، راحيال حيوت، ساره طوليدانو، دنيئيل 
ْ
چوتليـڤ، روني چلبواع، تامي چروس، دينا ِهخ

كوِهن، بنتسي لؤور، جودي لوتس، أرييه ميچل، ساره مارليس، إدي ساعر، داليا َعميت، نيڤا عنبار، ناڤا پولك، أمير 
ـِڤ، د. يوئيل كلمس، د. نوره َرش، د. هداس  فاينسكي، طاليا پيكر بريو، روتي كيدار، عدناه كلدور، ليالخ كالين دول

شينطل، عيديت شلزينچر، أيالنا مكي شپيرا، د. تسڤياه شپيرا.

طاقم مهنّي: يوديت أڤيدور، دان أڤن، ميسون بدوي، المحامي َحچاي بنزيمان، مراد جاد الله، حانه دولين، ِليا ديكل، 
مريم وايلر، شروناه ڤايس، المحامية ميخال زيـڤ، المحامي شلومي زخاريا، أمير حبكين سررو، نجمة حجازي، عمري 
يونتان  قواسمي،  فادية  المحامية  قادوس،  منير  عميحاي،  ليئور  علمي،  فراس  ْسفارد،  ميخائيل  المحامي  نجاد، 

كنونيتش، زيـڤ شطهل.

 من: 
ٍّ

حظيت نشاطات "ييش دين" في عام 2020 بدعم كل

 Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), Federal Republic of Germany, The Foundation
 for Middle East Peace (FMEP), Irish Aid, The Netherlands Ministry of Foreign Trade and Development,
 Norwegian Ministry of Foreign Affairs, The Norwegian Refugee Council, New Israel Fund (NIF), Oxfam Novib,
 The Rockefeller Brothers Fund, The Sam and Bella Sebba Charitable Trust, NGO Development Center,
 United Nations Development Program (UNDP), Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP), Spanish
 Agency for International Development Cooperation (AECID), Misereor, European Union EIDHR – European
Instrument for Democracy & Human Rights, Pro Victimis, Consulate General of France in Jerusalem.

مته "نساء فلسطينّيات من أجل العودة وكسر الحصار"، عند السياج الحدودّي 
ّ
صورة الغالف: متظاهرون فلسطينّيون يفّرون من الغاز الُمدمع أثناء احتجاج نظ

ة، 3 تموز/ يوليو 2018 )تصوير: محمد زعنون، أكتيـڤستيلز(
ّ
بين إسرائيل وقطاع غزة شرقّي مدينة غز

"ييش دين" هي مؤّسسة تعتمد غالبّية مصادر تمويلها على مصادر مؤّسساتية من دول أجنبّية. قائمة المتبّرعين لنا ترد بالتفصيل في موقع مسّجل الجمعّيات 
ا، وتسهم في تعزيز مكانة حقوق اإلنسان. ا داخلّيً وفي موقعنا على اإلنترنت. "ييش دين" تفخر بأّنها ممّولة من دول تؤمن مثلنا بأّن االحتالل ليس شأّنا إسرائيلّيً
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فحص الشكاوى بخصوص قتل وجرح فلسطينّيين في إطار "مسيرات 

ة- موجز المعطيات:
ّ
العودة" في قطاع غز

تزال	  ما  فقط،  ا 
ً
تحقيق  17 فتح  إلى  لآلن  أّدت  الفلسطينّيين  لدى  موت  حالة   234 

      غالبيتها مفتوحة

 في حالة واحدة فقط: بعد إطالق الّرصاص على متظاهر	 
ّ

قّدم لوائح اتهام ضّد جنود إل
ُ
 لم ت

همة تأديبّية، ل عالقة لها بالقتل 
ُ
      فلسطينّي، وكانت الالئحة بت

ثابت 	  كنهج  المتظاهرين  بجرح  قة 
ّ
المتعل الشكاوى  تفحص  ل  الحقائق  فحص   منظومة 

 
ّ

ا بشأن أّي إصابة، حتى عند وقوع إصابات جسيمة، بغض
ً
      وجارف؛ الجيش لم يفتح تحقيق

      النظر عن الظروف والمالبسات

قلت إلى منظومة 	 
ُ
 بعد سنتْين على بدء األحداث، ما يزال نحو %80 من مجمل الحالت التي ن

      فحص الحقائق قيَد الفحص أو التحقيق

أ. مدخل
بدأْت منذ يوم 30 آذار/ مارس 2018 )ذكرى يوم األرض الذي ُيحييه الفلسطينّيون في إسرائيل( ُمظاهرات حاشدة 
 يوم جمعة وأحياًنا في منتصف األسبوع. 

ّ
ة بجوار السياج الحدودّي الذي يفصله عن إسرائيل، وذلك كل

ّ
في قطاع غز

ة منذ فوز حركة "حماس" في 
ّ
الذي تضربه إسرائيل على قطاع غز المظاهرات احتجاًجا على الحصار  وانطلقت هذه 

جئين الفلسطينّيين، بحيث ُسّميت هذه المظاهرات 
ّ

 العودة لال
ّ

االنتخابات البرلمانّية عام 2007، والدعوة إلى تطبيق حق
بِكنية "مسيرات العودة". وجرت هذه المظاهرات بشكل متواصل حتى نهاية عام 2019، وشارك فيها عشرات اآلالف 
المتظاهرين في  آالف  بين عشرات  وتراوح تعدادهم  واألطفال،  والشبيبة  والنساء  الرجال  غزة، من  ان قطاع 

ّ
ُسك من 

ا.
ً
األسابيع األولى، وعّدة مئات الحق

 إطالٍق للنار تسمح للجنود باستخدام قّوٍة ذات إمكانّيات 
َ
بع الجيش اإلسرائيلّي سياسة

ّ
ا على هذه المظاهرات، ات رّدً

ين مركزّيين 
ّ
ُمميتة، بما فيها الرصاص الحّي، ضّد متظاهرين ُيصّنفهم الجيش على أّنهم "ُمحّرضون مركزّيون" أو "ُمخل

مات حقوق إنسان -من بينها "ييش دين"- التماًسا تحّدى مشروعّية وقانونّية أوامر إطالق النار 
ّ
بالنظام". قّدمت منظ

إلى  اللجوء  أّن  االلتماس  الجيش على هذا  رّد  ضح من 
ّ
وات للقطاع،  الحدودّي  السياج  التي جرت عند  المظاهرات  في 
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ا في مالبسات معّينة، حّتى لو لم 
ً

ين بالنظام" المركزّيين، ممكن أيض
ّ
الرصاص الحّي ضّد هؤالء "الُمحّرضين" أو "الُمخل

لوا أّي خطر حقيقّي وفورّي على حياة الغير. وأعربت هذه السياسة عن استخفاف إسرائيلّي غير مسبوق بحياة 
ّ
ُيشك

البشر، ما أّدى إلى قتل وإصابة متظاهرين على نطاق غير استثنائّي، حتى قياًسا بالمعايير المألوفة في إطار االحتالل 
ة.

ّ
اإلسرائيلّي، والمواجهات العنيفة التي ُيشعلها في األراضي الُمحتل

ا على المظاهرات، من  بعتها إسرائيل رّدً
ّ
ن الُمحّصلة الفّتاكة التي نجمت عن سياسة إطالق النار التي ات ُيمكننا تبيُّ

رها الجيش 
ّ
مات حقوق اإلنسان في غزة، إلى جانب المعطيات الرسمّية التي وف

ّ
خالل المعطيات التي جمعتها منظ

قة باالستقصاءات التي أجراها في هذه األحداث. ويّتضح من هذْين المصدرْين أّن 
ّ
اإلسرائيلّي لـ "ييش دين" والمتعل

تلوا في أحداث مجاورة للسياج الحدودّي. 
ُ
مئات المتظاهرين الفلسطينّيين ق

األول/  كانون  و27   2018 مارس  آذار/   30 بين  الواقعة  الفترة  على  امتّدت  جمعة  يوَم   86 في  المظاهرات  جرت 
 لدى المتظاهرين 

ً
ة PCHR، 217 قتيال

ّ
قت مؤّسسة حقوق اإلنسان الفلسطينّية في قطاع غز

ّ
ديسمبر 2019. وقد وث

 وامرأتان و9 أشخاص من ذوي االحتياجات الخاّصة، وأربعة ُمضّمدين وصحفّيان. وتشير 
ً

الفلسطينّيين، منهم 48 طفال
ا إلى جرح وإصابة أكثر من 14,500 شخص، منهم 207 أشخاص أصيبوا بشلل ُمستديم، 

ً
معطيات المؤّسسة أيض

و149 شخًصا منهم فقدوا أعضاًء من أجسادهم نتيجة إلصاباتهم.1 

ا  وعمل مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع غزة، هو اآلخر، على توثيق إحصائّيات مشابهة، وقال إّن 215 فلسطينّيً
، في الفترة الممتّدة من 30 آذار/ مارس 2018 و20 كانون األول/ ديسمبر 2019، في 85 مظاهرة 

ً
تلوا، منهم 47 طفال

ُ
ق

أسبوعّية. وبلغ عدد المصابين في المظاهرات 19,173 شخًصا، من بينهم 9,506 أشخاص بالرصاص الحّي الذي أطلقه 
جنود إسرائيلّيون.2

القتلى  عدد  فإّن   ،)OCHA( اإلنسانّية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  جمعها  التي  للُمعطيات  ا 
ً
ووفق

الفلسطينّيين بلغ في الفترة الممتّدة من 30 آذار/ مارس 2018 و31 تموز/ يوليو 2019، )206( فلسطينّيين، وُجرح ما 
اط، 

ّ
ف بالمط

ّ
 عن 33,687 شخًصا. وشملت اإلصابات جروًحا بالرصاص الحّي، وجروًحا بالرصاص المعدنّي المغل

ّ
ال يقل

وجروًحا نجمت عن اإلصابة بُعبّوات الغاز وإصابات أخرى.3

ُينظر إلى التقرير في موقع PCHR: https://www.pchrgaza.org/en/?p=14387. الزيارة األخيرة للموقع: 12.8.2020.  1
ُينظر إلى البيان الصحفّي الصادر عن الميزان يوم 20.12.2019 في موقع المؤّسسة: https://www.pchrgaza.org/ar/?p=18270. الزيارة األخيرة   2

للموقع: 12.8.2020.
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-snapshot- ة: 

ّ
غز قطاع  في  والقتلى  الجرحى  حول   OCHA ُمعطيات  لمعاينة   3

casualties-context-demonstrations-and-hostilities-gaza-30-mar-2018-0. الزيارة األخيرة للموقع: 12.8.2020.

https://www.pchrgaza.org/en/?p=14387
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-snapshot-casualties-context-demonstrations-and-hostilities-gaza-30-mar-2018-0
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-snapshot-casualties-context-demonstrations-and-hostilities-gaza-30-mar-2018-0
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خلفّية عاّمة للتحقيق في حالت القتل وإطالق الرصاص والسياسة 
ة
ّ
قة بالتحقيق في أحداث غز

ّ
المتعل

علينا أن نتعامل مع إجراءات ومسارات الفحص والتحقيق في حاالت إصابة وقتل فلسطينّيين في مسيرات العودة، في 
ة الغربّية 

ّ
ضمن السياق األوسع الذي تجري فيه هذه المظاهرات: االحتالل اإلسرائيلّي الذي ُيهيمن على أراضي الضف

ة منذ حزيران/ يونيو 1967. صحيح أّن شكل وطابع سيطرة إسرائيل على قطاع غزة قد تغّيرا منذ عملّية فّك 
ّ
وقطاع غز

ا   أّننا ما زلنا نتحّدث عن منظومة احتاللّية، حّتى لو كانت تختلف جوهرّيً
ّ

االرتباط التي قامت بها إسرائيل عام 2005، إال
ا على المعابر الحدودّية البرّية، 

ً
ة الغربّية. فإسرائيل ما تزال تسيطر اليوم أيض

ّ
عن شكل وطابع السيطرة على الضف

الت وحركة الناس إلى القطاع ومنه؛ وعلى دخول البضائع والمنتجات بما فيها الغذاء والوقود؛ وعلى األحياز 
ّ
وعلى تنق

 السكانّي؛ وتوفير الكهرباء وأداء البنى التحتّية الحيوّية، وعلى 
ّ

المائّية والجوّية في القطاع والحركة فيها؛ وعلى الّسجل
ا.4 

ً
ة أيض

ّ
مجاالت سيطرة هاّمة أخرى. وهذا يعني أّن أحكام وقوانين االحتالل ما تزال سارية على قطاع غز

ا من منظومة أوسع تخّص  ل التحقيق في حاالت إصابة وقتل فلسطينّيين ضمن السياق العينّي للمظاهرات، جزًء
ّ
ُيشك

ان الَمحمّيين في المناطق الخاضعة الحتاللها وسيطرتها. وفي هذا الّسياق فإّن منظومة 
ّ
واجب إسرائيل بحماية السك

إنفاذ القانون على الجنود تسري هي األخرى استقاًء من تعليمات وأحكام القوانين اإلسرائيلّية الّسارية على الجيش، 
ولّية.5 وفي العموم تنّص أحكام  ا للقوانين الدَّ

ً
وفي ضوء الواجبات الُملقاة على الجيش اإلسرائيلّي كقّوة احتاللّية وفق

 حالة يموت فيها فلسطينّي خارج النشاطات 
ّ

وتعليمات الجيش نفسه على ُوجوب فتح تحقيق جنائّي فورّي في كل
 حالة ُيقتل 

ّ
عنا أن يقوم الجيش بالتحقيق في كل

ّ
ا، ومن هنا توق

ً
القتالّية الحقيقّية. وهذا هو موقف "ييش دين" أيض

حة. وال تنّص أحكام الجيش على واجب التحقيق 
ّ
فيها مواطن فلسطينّي في إطار نشاط مدنّي، مثل مظاهرة غير ُمسل

ق فيها 
ّ
ق بوقوع إصابات وجروح أخرى، يجب أن ُيحق

ّ
 أّنه من الواضح أّن شكاوى تتعل

ّ
الفورّي في حالة وقوع اإلصابات، إال

بنجاعة وسرعة، إذا كانت هذه الحاالت تثير شبهاٍت بحدوث مخالفة، أو إلحاق األذى بأبرياء من دون ُمبّرر.

م التي وضعتها بنفسها، 
ُ
ا للقواعد والُنظ

ً
ة وفق

ّ
ال تتبّنى إسرائيل هذا الرأي، وهي ال تتصّرف في سياق مظاهرات غز

ان خارج إطار النشاط الحربّي. وقد رأت إسرائيل 
ّ
والتي تقضي بفتح تحقيق جنائّي فورّي في أعقاب حوادث قتل سك

 من 
ّ

حة القائمة بينها وبين "حماس"، لتشتق
ّ
ا عنيفة وقعت كجزء من المواجهة الُمسل

ً
وترى في مسيرات العودة أحداث

 لغرض معالجة الشكاوى التي تصلها حول اإلصابات التي تقع في ضمن هذه المسيرات. 
ً

ا منفصال ذلك إطاًرا قانونّيً
ّدما في أعقاب الرّد اإلسرائيلّي على المظاهرات 

ُ
ضح موقف إسرائيل هذا في إطار التماسْين للمحكمة العليا ق

ّ
وقد ات

ة.
ّ
في قطاع غز

ة: نظرة من الداخل" في 
ّ
للمزيد حول هذه المسألة، ولتفاصيل أوفى بخصوص شكل مواصلة إسرائيل السيطرة على ما يحدث في قطاع غزة ُينظر إلى "غز  4

 لمواصلة إسرائيل السيطرة على مجاالت الُحكم الحيوية، فإّن أحكام وقوانين االحتالل ما تزال 
ً
موقع "مسلك". الزيارة األخيرة للموقع: 12.8.2020. نتيجة

ر السيطرة – مسؤولية إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة، مسلك )2011(. 
ّ

سارية على قطاع غزة حتى بعد فّك االرتباط. ُينظر إلى: مؤش
الجنود  العسكرّي ضّد  القانون  إنفاذ  نشاط جهاز  ُمحّدثة حول  ولمعطيات  بفلسطينّيين،  لألذى  الجنود  إلحاق  في  التحقيق  إسرائيل  واجب  عن  للمزيد   5
ة، ُينظر إلى ورقة المعطيات: ورقة معلومات، تشرين الثاني 2019: إنفاذ 

ّ
ة الغربّية وقطاع غز

ّ
المشتبهين بارتكاب جنح جنائّية ضّد فلسطينّيين في الضف

ص معطيات 2017-2018، ييش دين )تشرين الثاني/ نوفمبر 2019(. 
ّ
القانون على جنود ُيشتبه بإيذائهم لمواطنين فلسطينيين ولممتلكاتهم، ملخ

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://gisha.org/ar/publication/1360/
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/
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الدفاع  مركز  و"هموكيد-  "مسلك"  ومنظمتا  المواطن  حقوق  وجمعية  دين"  "ييش  قّدمت   2018 أبريل  نيسان/  في 
الّسياج  النار التي تسري على مواجهة المظاهرات بجانب  أوامر إطالق  العليا ضّد  إلى المحكمة  التماًسا  الفرد"،  عن 
الُحدودّي، والتي سمحت للجنود بإطالق الرصاص الحّي على المتظاهرين ما أّدى إلى مقتل المئات وجرح اآلالف.6 وقّدم 
أّن أوامر إطالق  ّية التماًسا آخَر.7 وجاء في االلتماس الذي قّدمته "ييش دين" 

ّ
مركز "عدالة" ومؤّسسة "الميزان" الغز

لون خطًرا على حياة 
ّ
النار تسمح للجنود بإطالق الّرصاص الحّي على متظاهرين، حتى عندما يكون واضًحا أّنهم ال يشك

ا مدنّية، حّتى حين تشتمل على ممارسات عنيفة يمكن أن 
ً
ل أحداث

ّ
ة تشك

ّ
ا أّن المظاهرات في غز

ً
اآلخرين. وجاء أيض

بّرر ممارسة إسرائيل لنوع ما من العنف، ولذا يجب على مواجهتها أن تتّم في إطار أحكام وُنظم إنفاذ القانون الواردة 
ُ
ت

في قوانين حقوق اإلنسان الّدولّية، ال في إطار قوانين الحرب. 

 أّن مسيرات العودة 
ً
ا على االلتماس، رفضت إسرائيل االّدعاء القائل بأّن الحديث يدور عن مظاهرات مدنّية، ُمّدعية رّدً

ح مقابل إسرائيل. 
ّ
مت على يد حركة "حماس" كجزء من تكتيكات محبوكة في إطار كفاحها الُمسل

ّ
طت وُنظ

ّ
ط

ُ
في غزة خ

رِسلوا إلى إثارة أعمال 
ُ
ا لنشطاء "حماس"، والكثيرون منهم "أ

ً
ويقول هذا االّدعاء إّن هذه المسيرات شهدت حضوًرا بارز

الشغب، وتلقْوا توجيهاٍت بتهييج الحشود، وتشجيع تقّدمهم صوب األراضي اإلسرائيلّية، وريادة اقتحام الُمعّوق 
هذه  بأّن  اإلسرائيلّي  الموقف  ويعترف  التفجيرّية".  العملّيات  وارتكاب  ة( 

ّ
وغز القطاع  بين  القائم  )السياج  األمنّي 

 
ّ

المسيرات شهدت مشاركة من مواطنين ليسوا ناشطين في "حماس" وال ُيعَتبرون مشاركين مباشرين في القتال، إال
أّنها تقول إّن هذه النشاطات بُرّمتها، التي دمجت سلسلة من الفعاليات القتالّية واألحداث المدنّية التي تضّمنت 
حة القائمة بين إسرائيل وحماس؛ وعليه فإّن اإلطار القانونّي 

ّ
أحياًنا اللجوء للعنف، حدثت كجزء من المواجهة الُمسل

 وطابُع 
ُ

ا شكل
ً

 منها أيض
ّ

الساري على ردود إسرائيل في وجه المظاهرات، هو إطار قوانين الحرب، ويجب أن ُيشتق
حة"(. 

ّ
التعامل مع أعمال الشغب المدنّية التي تحدث فيها )"قوانين إنفاذ القانون الواردة في قوانين المواجهة الُمسل

ا من   وليس جزًء
ً

هذا اّدعاء قانونّي جديد للغاية؛ فالتوّجه المتعارف عليه يرى في أحكام إنفاذ القانون منهًجا منفصال
حة. أّما فيما يخّص أوامر إطالق النار التي كانت سارية في مواجهة المظاهرات، فإّن الجيش 

ّ
أحكام المواجهة الُمسل

 
ّ

 أّنها سّرّية، إال
ً
ولّية. ورفضت الدولة الكشف عن هذه األوامر ُمّدعية يّدعي أّنها تستوي مع القوانين اإلسرائيلّية والدَّ

 باللجوء إلى قوة ذات إمكانات ُمميتة تجاه "ُمخلّين مركزّيين بالنظام".
ً

أّنها صّدقت على أّنها تسمح فعال

باع سياسة إطالق النار 
ّ
وفي أّيار/ مايو 2018 رفضت المحكمة االلتماَس باإلجماع. وفي ضوء ذلك، واصلت إسرائيل ات

ا تقّررت 
ً

أيض الحدودّي مع قطاع غزة. وفي ضوء ذلك  السياج  بجوار  المظاهرات  بدء  والتي كانت سارية منذ  ذاتها، 
ق بالفحص والتحقيق في اّدعاءات وشكاوى تخّص االشتباه بانتهاك الجنود للقانون، 

ّ
السياسة اإلسرائيلّية التي تتعل

وإلحاق األذى بُمتظاهرين فلسطينّيين.

حين، وال ُيمكن تعريفهم 
ّ
ان غير ُمسل

ّ
ا مدنّية شارك فيها –وربما باألساس- ُسك

ً
 أّن األحداث في القطاع كانت أحداث

ّ
إال

ان غزة من النساء واألطفال والرجال. 
ّ
بأّنهم مقاتلون وفق أّي معيار. وشارك في بعض المظاهرات آالف كثيرة من سك

ورغم أّن بعض هذه المظاهرات شملت ممارساٍت عنيفة مثل إلقاء الحجارة، وإشعال الدواليب، وإلقاء الزجاجات الحارقة، 

التماس العليا 18/3003، ييش دين - منظمة متطّوعين لحقوق اإلنسان ضّد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلّي. لقراءة االلتماس ولتفاصيل إضافّية ُينظر   6
إلى موقع ييش دين.

https://www. التماس العليا 18/3250، عدالة وآخرون ضّد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلّي وآخرين. لقراءة االلتماس ولتفاصيل إضافّية ُينظر إلى  7

.adalah.org/ar/content/view/9462

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/
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العودة، السابع لمسيرات  ة وإسرائيل، في األسبوع 
ّ
الحدودّي بين قطاع غز الّسياج  الُمدمع على فلسطينّيين ُمجتمعين بجوار  الغاز   جنود إسرائيلّيون ُيطلقون 

11 أيار/ مايو 2018 )تصوير: أورن زيڤ، أكتيـڤستيلز(
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 أّنه من الّصعب االّدعاء أّن عشرات آالف المشاركين المذكورين هم مقاتلون يشاركون 
ّ

ومحاولة اختراق السياج، إال
ا في 

ً
نكر أّن مواطنين فلسطينّيين شاركوا أيض

ُ
في القتال، فيما كانوا يشاركون في مظاهرة. وإسرائيل نفسها ال ت

ان غزة 
ّ
المظاهرات، وكانوا حسب أقوالها "غير ضالعين في العملّيات اإلرهابّية"، وأعلنت أّنها ترى بمجّرد وجود سك

في المظاهرات "مشاركة مباشرة في األعمال العدائّية".8 وعليه، فإّن موقف "ييش دين" ينّص على أّن اإلطار القانونّي 
ة منها، يرتبط بأحكام 

ّ
الذي يسري على مواجهة هذه األحداث، على غرار أحكام وتعليمات إطالق الرصاص الُمشتق

ا واجَب التحقيق في الشبهات حول ارتكاب أفعال جنائّية، من بينها 
ً

إنفاذ القانون ال بقوانين الحرب؛ وهذا ما ُيفرز أيض
ا للقانون. 

ً
ان فلسطينّيين خالف

ّ
التسّبب بمقتل سك

دليت هذه البيانات في إطار رّد الّدولة ضمن التماس العليا 18/3003، ييش دين- منظمة متطّوعين لحقوق اإلنسان ضّد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلّي، 
ُ
أ  8

والتماس العليا 18/3250، عدالة وآخرون ضّد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلّي وآخرين.
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 ب. مسارات الفحص والتحقيق
ة
ّ
في أحداث غز

بعد قرار الحكم الذي أصدرته "العليا"، وفي ضوء المعتقد العسكرّي الذي يرى في المظاهرات الجارية بجوار الّسياج 
 تاًما بين قيام منظومة إنفاذ 

ً
حة، فإّن الجيش أنشأ فصال

ّ
ا تسري عليها قوانين المواجهات الُمسل

ً
مع قطاع غزة أحداث

بهات بارتكاب جنح ومخالفات في 
ُ

القانون العسكرّية بمعالجة أحداث مؤذية للفلسطينّيين، وبين التحقيق في ش
إطار مواجهة هذه األحداث. 

شكاوى باإلصابة والموت: فتح التحقيق مشروط باستيضاح الحقائق
ا  تقول الرؤية القضائّية والقانونّية التي تبّناها الجيش بخصوص الرّد على المظاهرات، إّن هذه األحداث ليست جزًء
ا لمعايير القوانين اإلسرائيلّية والّدولّية 

ً
فحص وفق

ُ
من الفعاليات الروتينّية العادّية لتنفيذ وتطبيق القانون، التي ت

القانون  أحكام  والحرب:  القتال  وُنظم  ألحكام  تخضع  نشاطات  هي  بل   ،
ّ
االحتاللية القّوة  كونها  إلسرائيل  الُملِزمة 

ا لهذه األحكام، فإّن األمر بفتح تحقيق جنائّي يستوجب أكثَر من تقديم شكوى بخصوص 
ً
اإلنسانّي الّدولي. ووفق

فصح المالبسات الفورّية للشكوى عن وجود اشتباه واضح الرتكاب جرائم حرب ال 
ُ
إلحاق األذى بمواطنين، وحين ال ت

 بـ "تقييم حقائقّي" 
ً

يمكن تبريرها بأّي شكل، مثل النهب أو استخدام الناس كدروع بشرّية، يجب عندها القيام أّوال
ا اتخاذ قرار وفقه بخصوص فتح تحقيق أم ال.9

ً
سيجري الحق

قة بإلحاق األذى بفلسطينّيين وإصابتهم أو 
ّ
ى النيابة العسكرّية العناية بالشكاوى والتقارير المتعل

ّ
في العادة تتول

موتهم التي تصل لدراية الجيش، وهي صاحبة القرار بخصوص فتح تحقيق جنائّي في هذه المسائل. أّما الشكاوى 
 لدى جهاز استيضاح الحقائق الذي 

ً
قة بأحداث وقعت في مظاهرات بقطاع غزة فيجري فحصها أّوال

ّ
المشابهة المتعل

ُيسّميه الجيش "جهاز قيادة األركان العاّمة الستقصاء األحداث االستثنائّية".

ا من مسار التحقيقات الجنائّية. فجهاز االستيضاح يهدف إلجراء تقييم حقائقّي  ل عمل هذا الجهاز جزًء
ّ
ال يشك

النيابة  ستساعد  التي  والمعطيات  المواد  جمع  به  المفترض  ومن  تحقيق،  فتح  بخصوص  قرار  اتخاذ  قبل  سريع 
واستخالص  الميدانّية  الدروس  من  لالستفادة  السعي  جانب  إلى  ال،  أم  التحقيق  فتح  قرار  اتخاذ  على  العسكرّية 
 سرّية، وال يمكن 

ّ
الِعبر الالزمة لالحتياجات العسكرّية الّداخلّية.10 المواد التي يجمعها طاقم الجهاز أثناء عمله تظل

استخدامها ضّد المشتبهين الضالعين في الحادثة، في الحاالت التي سُيبّت فيها بشأن فتح تحقيق جنائّي أم ال.

الدولّي )شباط/ فبراير  القانون  الواردة في  الثاني: الفحص والتحقيق في شكاوى وادعاءات بخصوص انتهاك قوانين الحرب  التقرير  لجنة تيركل،   9
2013( )فيما يلي تقرير تيركل(، ص 372.

ا لرّد الجيش على الطلب الذي قّدمته "ييش دين" بناًء على قانون حرية المعلومات، بما يخّص عمل "جهاز قيادة األركان العاّمة لالستقصاء"، 4.8.2019.
ً
وفق  10



10 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

في صيف  غزة  على  إسرائيل  شّنتها  التي  العسكرّية  الحملة  أثناء  لالستقصاء"  العاّمة  األركان  قيادة  "جهاز  أقيم 
2014 )حملة "الجرف الصامد" بكنيتها اإلسرائيلّية(، بغية التحقيق في األحداث التي تثير االشتباه بوقوع حاالت من 
قة بانتهاك 

ّ
بهات المتعل

ّ
انتهاك لقوانين الحرب، وهو ُيستخدم من وقتها كمنظومة دائمة لفحص الشكاوى والش

قوانين الحرب. وفي البيان الصادر حول إقامة هذا الجهاز، جاء أّنه "جزء من مسار تطبيق توصيات اللجنة العاّمة برئاسة 
قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل"،11 ويبدو أّن هذه خطوة إضافّية قامت بها المنظومة العسكرّية بغية 
مواجهة االنتقادات التي صدرت ضّد نشاطاتها، ومالَءمة أجهزة الفحص والتحقيق اإلسرائيلّية الداخلّية مع أحكام 

ولّية.12 القوانين الدَّ

آلية استيضاح الحقائق: سياسة من الضبابّية والتغطية 
بدأ الجيش بتفعيل االستيضاح لفحص وقائع حاالت إطالق النار والقتل التي جرت في مظاهرات قطاع غزة منذ يوم 
بالرصاص  ا، ونحو 800 جريح   فلسطينّيً

ً
التي انتهت بوقوع 15 قتيال المظاهرة األولى  أبريل 2018، بعد  4 نيسان/ 

الحّي. وترأس هذا الجهاز في البداية العميد موطي باروخ، الذي كان رئيًسا للواء النظريات واإلرشاد في قيادة أركان 
لّيات 

ُ
الك قائد  أيتاي ڤيروب،  الجنرال  رأسه  واليوم يقف على  الجهاز،  ستبدل رئيس 

ُ
ا انتهاء مهاّمه  الجيش،13 ومع 

العسكرّية.14 

ز 
ّ
 على أّن عمل هذا الجهاز ال يترك

ّ
ومن خالل معطيات ومعلومات أفاد بها الجيش اإلسرائيلّي من مّرة ألخرى، نستدل

فقط في إجراء استيضاح حقائقّي سريع يهدف لمساعدة النائب العسكرّي العام على اتخاذ قراراته بخصوص فتح 
التي  النار  إطالق  أوامر  ضّد  أخرى  مات 

ّ
ومنظ دين"  "ييش  قدمتهما  التماسْين  على  ردٍّ  ففي  الجنائّية.  التحقيقات 

بعتها إسرائيل في مواجهة مظاهرات قطاع غزة، تطّرق الجيش اإلسرائيلّي إلى نشاط وعمل "جهاز قيادة األركان 
ّ
ات

العاّمة لالستقصاء"، وأفاد بأّنه يعمل على إجراء "استيضاح حقائقّي شامل لألحداث وجمع المعطيات والمواد ذات 
ل 

ّ
بّرر فتح تحقيق جنائّي"، إلى جانب أّنه ُيشك

ُ
الّصلة )...( للبّت في مسألة وجود اشتباه معقول بارتكاب جنحة جنائّية ت

الفحص والتحقيق في أحداث استثنائّية في معركة "الجرف الّصامد" )بالعبرّية(، موقع النيابة العسكرّية. الزيارة األخيرة للموقع: 12.8.2020.  11
إلى: ُينظر  العسكرّية،  الصامد"  "الجرف  حملة  بعد  تحقيقات  بإجراء  خارجّي  انطباع  خلق  بغية  الفحص"  "جهاز  لـ  إسرائيل  استخدام  حول  لالستزادة    12 
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201609_whitewash_protocol، بتسيلم )2016(. جزء كبير من 
االنتقادات التي وردت في تقرير بتسيلم بخصوص عدم شفافية الجهاز وشكل عمله، وعدم الوضوح بخصوص أنواع األحداث التي خضعت لفحصه وعدم 

تقييد مّدة الفحص، هي على صلة كبيرة بشأننا المطروح هنا.
https://www.idf.il/en/minisites/questions-and-answers-concerning-  - وأجوبة  أسئلة  ة: 

ّ
غز في  األحداث  العسكرّية،  النيابة   13

the-violent-riots-and-attacks-occurring-on-the-border-between-gaza-and-israel-during-2018-9/gaza-border-
للموقع:  األخيرة  الزيارة   .)2019 فبراير  )شباط/  العسكرّية  النيابة  موقع   ،events-qa/investigation-of-allegations-of-misconduct/

.12.8.2020
لالستقصاء"،  العاّمة  األركان  قيادة  "جهاز  بعمل  ق 

ّ
والمتعل المعلومات،  حرية  قانون  على  بناًء  دين"  "ييش  قّدمته  الذي  الطلب  على  الجيش  لردود  ا 

ً
وفق  14

ا بخصوص 
ً
4.8.2019. من الجدير القول هنا إّن مجّرد تعيين الجنرال ڤيروب لهذا المنصب يثير التساؤالت، وذلك على خلفّية المواقف التي عّبر عنها سابق

فير الذي ينشط في الضفة الغربّية أساًسا، أدلى بشهادة 
ْ
استخدام العنف ضّد الفلسطينّيين. ففي عام 2009 عندما كان ڤيروب يشغل منصب قائد لواء ك

هم بضرب فلسطينّيين )ملف المحكمة العسكرّية مركز )لوائي( 09/205(، واعترف بأّنه يسمح للجنود بممارسة العنف 
ّ
ت

ُ
في محاكمة المالزم آدم ملول الذي ا

لون أّي خطر. وقد ُوّبخ ڤيروب 
ّ
الجسدّي في إطار "التحقيقات" العفوّية مع مواطنين فلسطينّيين، حتى عند الحديث عن عابري سبيل غير مشتبه بهم وال ُيشك

ه مالحظة قيادّية. في حزيران/ يونيو 2009 التمست منظمة "ييش دين" بمعّية جمعّية حقوق 
ّ
في أعقاب أقواله على يد قائد منطقة المركز وُسّجلت في ملف

 العليا )التماس العليا 09/5282 ييش دين وآخرون ضّد قائد األركان چابي أشكنازي( مطالبين بعزل ڤيروب فوًرا من منصبه، وفتح تحقيق 
َ
المواطن المحكمة

جنائّي ضّده بخصوص ارتكاب مخالفات وتجاوز صالحياته. في حزيران/ يونيو 2010 أمر النائب العسكرّي وقتها، أڤيحاي مندلبليط، بفتح تحقيق جنائّي 
 التحقيق ضّد ڤيروب من دون اتخاذ أّي خطوات 

ّ
ضّد ڤيروب، ما أّدى إلى شطب االلتماس. في كانون الثاني/ يناير 2011 قّرر النائب العسكرّي إغالق ملف

ضّده. ُينظر إلى التقرير بهذا الخصوص في موقع "ييش دين" وفي موقع جمعّية حقوق المواطن )بالعبرية(.

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%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%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%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%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%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%9D/%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%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%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%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F/
https://law.acri.org.il/he/2562
https://law.acri.org.il/he/2562
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84/
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تكّررت  المزدوج،  الجهاز  بنشاط  قة 
ّ
المتعل المعلومات  الميدانّية".15 هذه  والدروس  العبر  إضافّية الستخالص  "قناة 

ثانية في الرّد الذي أورده الجيش بخصوص أسئلة "ييش دين" في مسألة نشاط الجهاز وتركيبته.

 دقيقة تخّص هوّية العاملين فيه. وفي هذا السياق 
َ

 تفاصيل
َّ

ق بتركيبة الجهاز ومبناه، فنحن لم نتلق
ّ
أّما فيما يتعل

ّباط في 
ُ

ا، واكتفى بقوله: "في إطار الجهاز تنشط أطقم استقصاء، ومن بين أعضائها ض أورد الجيش إجابة ضبابّية جّدً
الخدمة النظامّية واالحتياط، وأصحاب الخبرة واالختصاص في المهن العسكرّية المختلفة"، وهم "يحظون بمرافقة 

مختّصين قضائّيين ذوي تجربة في مجال التحقيقات".

إلى جانب الضبابّية التي يّتبعها الجيش في مسألة تركيبة وأعضاء الجهاز، وغياب المعلومات الخاّصة بُهوّية أعضائه، 
فإّن إحدى الصعوبات المركزّية التي يثيرها نشاطه تتّجلى في غياب الشفافّية كِسمة بارزة من ِسماته. فالجهاز ال 
ر تحويلها  ق بشكل وطريقة عمله، أو المعايير التي يجري بحسبها تعريف الحاالت التي ُيقرَّ

ّ
ينشر أّي معلومات تتعل

 أّن الجيش لم 
ّ

إليه، إلى جانب أسئلة عينّية طرحتها "ييش دين" بخصوص األحداث التي ُنقلت لعناية الجهاز، إال
ُيجب عنها. وباستثناء معطيات عددّية عاّمة بخصوص عدد الحاالت التي ُنقلت لعناية الجهاز وُمجمل األحداث التي 
ق بالفحوصات التي ُيجريها جهاز الستيضاح، أو 

ّ
انتهى من معالجتها، ل تتوفر اليوم أّي معلومات علنّية تتعل

طوط الُموّجهة التي تضبط عمله.
ُ
للخ

العاّمة لالستقصاء" ال يعمل كأداة حصرّية سريعة لجمع المعلومات،  أّن "جهاز قيادة األركان  زْد على ذلك حقيقة 
قة بفتح التحقيقات الجنائّية، بل ُيستخَدم في المقابل كأداة الستخالص العبر والدروس 

ّ
لغرض اتخاذ القرارات المتعل

الميدانّية، األمر الذي قد يؤّدي إلى نشوء تضارب في المصالح والمّس بالتحقيقات المستقبلّية، في حال تقّرر فتحها. 
دليت أمام لجنة تيركل، وأشارت إلى الصعوبة المبدئّية 

ُ
وقد ُوّجهت انتقادات في الّسابق وردت في الشهادات التي أ

ّدعي من ضمن سائر 
ُ
في االستناد إلى االستقصاءات الميدانّية كأداة التخاذ قرارات تتعلق بفتح التحقيقات: فقد ا

بين  الشهادات  لتنسيق  ُيستخدم  قد  ألّنه  المستقبلّي  بالتحقيق  الضرر  ُيلحق  أن  االستقصاء  بوسع  أّن  االّدعاءات 
المشاركين في االستقصاء؛ وأّن تقييد االستقصاء في ضمن إطار زمنّي يمكن أن يؤّدي إلى تأجيل التحقيق بشكل 
غير معقول؛ وأّن االستقصاء الميدانّي يستند عموًما إلى روايات القّوات المقاتلة من دون جمع إفادات المشتكين أو 
شهود آخرين.16 وعلى خلفّية هذه الّصعوبات وأخرى، اعتقدت لجنة تيركل أّنه "يجب إقامة جهاز منفصل لغرض إجراء 

بات وشروط القانون الّدولّي ".17
ّ
تقييم الحقائق )...(، يسمح بإجراء تقييم يستوفي متطل

للبّت  كأداة  الميدانّي  االستقصاء  إلى  االستناد  بخصوص  تيركل  لجنة  أمام  عنها  ُعّبر  التي  والمخاوف  الصعوبات 
العاّمة لالستقصاء"  طرح ُمجّدًدا فيما يخّص نشاطات وعمل "جهاز قيادة األركان 

ُ
التحقيقات، قد ت في مسألة فتح 

بالتحقيقات في أحداث مسيرات العودة، وخصوًصا على خلفّية تواصل فحص األحداث لمّدة غير معقولة، كما تشير 
ص ما تعرفه "ييش 

ّ
لخ

ُ
المعطيات التي أدلى بها الجيش بخصوص عمل الجهاز. المعطيات التي سنعرضها هنا ت

بانتهاك  االشتباه  بشأن  الشكاوى  يخّص  بما  االستيضاح  نتائج عمل جهاز  وعن  اإلجراءات  استمرار  مّدة  عن  دين" 

العليا  التماس  اإلسرائيلّي،  الجيش  العامة في  األركان  رئيس هيئة  اإلنسان ضّد  لحقوق  العليا 18/3003، ييش دين- منظمة متطّوعين  التماس   15
18/3250، عدالة وآخرون ضّد رئيس هيئة األركان العامة في الجيش اإلسرائيلّي وآخرين، رّد الدولة، 29.10.2018، الماّدة 47.

تقرير تيركل: التوصية رقم 5: تقييم حقائقّي، ص 319.  16
المصدر الّسابق، ص 320.  17
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ة وإسرائيل، كجزء من مسيرات العودة،
ّ
ة، بجوار الّسياج الحدودّي بين قطاع غز

ّ
 فلسطينّيون ينقلون متظاهًرا ُمصاًبا أثناء المظاهرة التي جرت شرقّي مدينة غز

18 تشرين األّول/ أكتوبر 2019 )تصوير: محمد زعنون، أكتيـڤستيلز(

www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

قوانين الحرب في أحداث مسيرات العودة بين آذار/ مارس 2018 وآذار/ مارس 2020، إلى جانب المسارات الجنائّية 
التي فتحها الجيش في أعقاب عمل الجهاز ونتائجه.
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جـ. معطيات: هكذا يمنع الجهاز 
 العسكرّي إجراء التحقيقات

ومحاكمة الجنود
رها الجيش لمنظمة "ييش دين" على حجم عمل ونشاطات جهاز االستيضاح، وعلى نتائج 

ّ
نا المعطيات التي وف

ّ
تدل

هة لعمل الجهاز،  ن جودة الفحص أو الخطوط العريضة الُموجِّ ننا من تبيُّ
ّ
مك

ُ
عمله.18 المعطيات العددّية هي عاّمة وال ت

العسكرّية  المنظومة  استخدام  كيفية  يخّص  بما  أساسّيْين  استنتاجْين  إلى  من خاللها  نتوّصل  أن  بوسعنا  ولكن 
لجهاز االستيضاح، في سعيها لالمتناع عن إجراء التحقيقات وُمحاكمة الجنود الذين ُيلحقون األذى بفلسطينّيين. 

ا للنتيجة ل للُمالبسات: سياسة عدم التحقيق
ً
 الحسُم وفق

في حالت اإلصابة
يّتضح من ُمعطيات الجيش أّن جهاز الستيضاح حصر عمله في فحص الشكاوى الخاّصة بأحداث أّدت إلى قتل 
متظاهرين فلسطينّيين. فجهاز الفحص العسكرّي لم يتطّرق ولو لحالة واحدة من آالف حاالت اإلصابة، والتي كان 
 مستديًما، إلى جانب متظاهرين 

ً
الكثير منها إصابات بالغة، ومنها إصابات بالرصاص أّدت إلى شلل المصابين شلال

ّدمت بخصوص إصابات 
ُ
ُبترت أعضاؤهم. هذه الحقيقة وحدها مثيرة للقلق وتطرح الّسؤال حول مصير الشكاوى التي ق

ّودت بها "ييش 
ُ
المتظاهرين. وهذا السؤال مثير للقلق بشكل خاّص في ضوء ما ورد في المراسالت المنفصلة التي ز

ا على أسئلتها بخصوص إنفاذ القانون على جنود مشتبهين بإلحاق األذى بفلسطينّيين: فقد أوضح الجيش  دين" رّدً
القانون العسكرّية للشكاوى  التي تقوم بها منظومة  الجارية  المعالجة  جرى في معزل عن 

ُ
ة ت

ّ
أّن معالجة أحداث غز

منظومة  معالجة  حول  دين"  "ييش  تلقتها  التي  المعطيات  فحتى  وعليه،  بالفلسطينّيين.  األذى  بإلحاق  قة 
ّ
المتعل

إنفاذ القانون للجنود المشتبهين بإلحاق األذى بفلسطينّيين، ال تشتمل على أّي معالجة من طرف الجيش للتبليغات 
قة بحاالت إصابة فلسطينّيين في أحداث المظاهرات بجوار الّسياج الحدودّي مع قطاع غزة.19 

ّ
الُمتعل

ا للمعلومات التي ُنشرت في موقع النيابة العسكرّية، فإّن الحاالت التي ُنقلت لعناية جهاز االستيضاح وصلت 
ً
ووفق

الجيش وعرف بها عبر مصادر معلوماتّية مختلفة، من بينها التقارير الميدانّية الصادرة عن الوحدات في الميدان، 
ا ُنقلت لعناية الجهاز في أعقاب شكاوى قّدمتها 

ً
والتقارير الواردة في وسائل اإلعالم، إلى جانب أكثر من 60 بالغ

لـ "ييش دين"، إثر الطلبات التي قّدمتها األخيرة استناًدا إلى قانون حرّية  رها الجيش 
ّ
الردود التي وف إلى  الواردة في هذا الجزء تستند   المعطيات 

ّ
18 كل

 في حال ذكر مصدر آخر للمعلومات.
ّ

المعلومات يومي 4.8.2019 و9.3.2020، إال
قة بشبهة إلحاق األذى بفلسطينّيين، إذ أّن الجيش 

ّ
 ذلك الرّد الذي أرسله الجيش إلى "ييش دين" يوم 7.4.2020 بخصوص الشكاوى والتقارير المتعل

ُ
مثال  19

ا، في الرّد الذي أرسله الجيش 
ً

، أيض
ً
ة. وترد هذه الحقيقة صراحة

ّ
ر معلومات ومعطيات تخّص شكاوى وتقارير عن أحداث وقعت أثناء المظاهرات في غز

ّ
وف

إلى "ييش دين" يوم 20.6.2019 بخصوص الشكاوى والتقارير التي وردت عام 2018. فالمعطيات الُمفّصلة في هذه الرسالة بخصوص قطاع غزة تشمل 32 
شكوى مفادها إطالق الرصاص فقط، من بينها 11 حالة موت و21 حالة إصابة، وهو الُمعطى الذي ال يمكنه بالتأكيد احتواء مجمل الشكاوى والتقارير حول 

ة. 
ّ
اإلصابات التي حدثت أثناء المظاهرات في قطاع غز

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Gaza+investigations+-+Shiva+demos/FOIA_InvestigationsGazaUpdate_ANSWER_9.3.20.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Gaza+investigations+-+Shiva+demos/FOIA_InvestigationsGaza2018_ANSWER_4.8.2019.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/FOIA(idf)_statistics2018__ANSWER_20.6.2019.pdf
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ص في 
ّ
ز هذه المعطيات اإلمكانّية بأّن الجيش يرى أّن دوره يتلخ

ّ
عز

ُ
منظمات اإلغاثة وباسم عائالت المتضّررين.20 ت

التي أصيب فيها متظاهرون  باستيضاح األحداث  البّتة  وأّنه ال يهتّم  تل فيها متظاهرون، 
ُ
ق التي  فحص األحداث 

 PCHR حتى لو كانت أحياًنا إصابات فادحة وجسيمة.21 22 وتثبيًتا لذلك، قالت مؤّسسة حقوق اإلنسان ،"
ّ

"ليس إال
ق بشبهة ارتكاب انتهاكات 

ّ
ة، إّنها قامت وحَدها بتبليغ سلطات الجيش بـ 184 شكوى تتعل

ّ
الناشطة في قطاع غز

مات حقوق إنسان 
ّ
ق بحاالت موت وصلت من منظ

ّ
خاّصة بأحداث مسيرات العودة23، ما يعني أّن نحو 60 شكوى تتعل

ا ويسيًرا من ُمجمل الشكاوى التي ُنقلت إلى سلطات الجيش.   تقدير عدًدا جزئّيً
ّ

ل بأقل
ّ
شك

ُ
غ بها الجيش، ت

ّ
وبل

الذين  من  الكثيرين  ل 
ّ
مث

ُ
ت التي  ة 

ّ
غز قطاع  في  المركزّية  المنظمات  من  ا  جزًء اإلنسان  لحقوق  الميزان  مركز  ل 

ّ
ُيشك

بالمتظاهرين  القانونّي  غير  المّس  بشبهة  81 شكًوى  العسكرّية  للنيابة  المركز  قّدم  وقد  المظاهرات.  في  تضّرروا 
تل فيها متظاهرون، و37 شكًوى في 

ُ
الفلسطينّيين في إطار مسيرات العودة: 44 شكوى منها في أعقاب أحداث ق

ا على المركز أفاد الجيش اإلسرائيلّي بأّن 7 شكاوى أّدت إلى فتح تحقيقات جنائّية، وبأّن 4 شكاوى  أعقاب إصابات. ورّدً
غلقت من دون فتح تحقيق، وجميعها في أعقاب موت متظاهرين؛ أّما بخصوص سائر الشكاوى فإّن المركز 

ُ
إضافّية أ

ق بإصابات 
ّ
تخذت بشأنها. أّما بخصوص 37 شكًوى تتعل

ُ
ة بالقرارات التي ا

ّ
 أّي تحديث بالمستجّدات المتعلق

َّ
لم يتلق

والتي نقلها مركز الميزان إلى الجيش، فإّنها لم تؤدِّ لفتح أّي تحقيق لآلن.24 

عمل جهاز  بأّن  فيد 
ُ
ت والتي  الجيش بشكل مباشر،  التي نقلها  المعلومات  عزز وتدعم 

ُ
ت أن  المعطيات  ُيمكن لهذه 

ق باإلصابات فثّمة 
ّ
ق بموت المتظاهرين؛ أّما بما يتعل

ّ
استيضاح الحقائق ينحصر في فحص الحالت التي تتعل

ة. وإذا صدق ذلك، فإّننا نتحّدث عن إخفاق إنفاذّي هائل لعدم 
ّ
شّك بأّن الجهاز القانونّي العسكرّي ل يفحصها البت

وجود مسارات فحص وتحقيق بناًء على ُمحّصالت األحداث، وليس بناًء على مالبساتها. 

إلى  الشكوى بشأنه  نقل 
ُ
ت ُيقتل فيها شخص – ولذلك  بين حالة  االعتباطّي،  التشخيص  القبول بهذا  الّصعب  من 

ق بشكوى مفادها إصابة شخص بإصابة خطيرة وال ُيجرى فحصها البّتة، فقط لُمجّرد 
ّ
فحص الجهاز- وبين حالة تتعل

نا التجربة على أّن الفارق بين التسّبب بإصابة وبين القتل يكون أحياًنا من 
ّ
 على قيد الحياة. وتدل

ّ
أّن ذلك الشخص ظل

https://www.idf.il/en/minisites/questions-and-answers-concerning-the- - ة: أسئلة وأجوبة
ّ
النيابة العسكرّية، األحداث في غز  20

violent-riots-and-attacks-occurring-on-the-border-between-gaza-and-israel-during-2018-9/gaza-border-
للموقع:  األخيرة  الزيارة   .)2019 فبراير  )شباط/  العسكرّية  النيابة  موقع   ،events-qa/investigation-of-allegations-of-misconduct/

 .12.8.2020
21  المعطيات التي جمعها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانّية )OCHA( تشير إلى أّن نحو ربع المصابين في المظاهرات أصيبوا بالرصاص الحّي، 
OCHA: https://www.ochaopt.org/content/humanitarian- إلى موقع ُينظر  بالمطاط.  فة 

ّ
ُمغل إلى جانب 1,500 شخص أصيبوا بعيارات معدنّية 

snapshot-casualties-context-demonstrations-and-hostilities-gaza-30-mar-2018-0. الزيارة األخيرة للموقع: 12.8.2020. 
ي العالج في المستشفى، أصيبوا بالرصاص الحّي الذي أطلقه الجنود. وأجرى 

ّ
ا لتقرير بتسيلم، ثّمة 6,300 مصاب من أصل 14 ألف مصاب ُنقلوا لتلق

ً
وفق  22

باحثو بتسيلم مقابالت مع 406 مصابين من هؤالء الجرحى، من بينهم 63 قاصًرا، حول شكل اإلصابات ومالبسات حدوثها، ويّتضح من المعطيات أّن غالبّية 
الع على المعطيات الكاملة والتقارير 

ّ
المصابين بالرصاص أصيبوا وهم غير مالصقين للسياج الحدودّي، ولم يشاركوا في المظاهرات مشاركة فّعالة. لالط

بشأن جرحى وُمصابي المظاهرات، ُينظر إلى الخبر المنشور في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 في موقع بتسيلم: المظاهرات قرب الشريط في قطاع غزة 
مستمّرة منذ 7 أشهر والنتيجة: أكثر من 5,800 مصاب بالّرصاص الحّي. الزيارة األخيرة للموقع: 12.8.2020.

 PCHR، Upon Criminal Complaints Filed by PCHR: Israeli Authorities Open Investigation into the Killing of مة
ّ
منظ  23

ا أّن 
ً

Palestinians, including 3 Children, at GMR Protests، 4.5.2020 5. الزيارة األخيرة للموقع: 12.8.2020. ويتضح من المعطيات أيض
ّدمت: في 14 شكوى 

ُ
كوى ق

ُ
قة بنتائج 22 شكوى من أصل 184 ش

ّ
مة على المستجّدات المتعل

ّ
النيابة العسكرّية، وحتى شهر أيار/ مايو 2020، أطلعت المنظ

تقّرر فتح تحقيق، و8 شكاوى أغلقت لغياب اشتباه بارتكاب جنحة جنائّية.
رتها مؤّسسة "الميزان" بطلب من "ييش دين" عبر البريد اإللكترونّي، يوم 2.7.2020 ويوم 20.7.2020. 

ّ
ا لمعلومات وف

ً
24  وفق

https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-snapshot-casualties-context-demonstrations-and-hostilities-gaza-30-mar-2018-0
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-snapshot-casualties-context-demonstrations-and-hostilities-gaza-30-mar-2018-0
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-snapshot-casualties-context-demonstrations-and-hostilities-gaza-30-mar-2018-0
https://www.btselem.org/arabic/firearms/shoot_and_abandon_in_gaza
https://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/20181122_over_5800_palestinians_wounded_in_7_months_of_protests
https://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/20181122_over_5800_palestinians_wounded_in_7_months_of_protests
https://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/20181122_over_5800_palestinians_wounded_in_7_months_of_protests
https://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/20181122_over_5800_palestinians_wounded_in_7_months_of_protests
https://www.pchrgaza.org/en/?p=14530
https://www.pchrgaza.org/en/?p=14530
https://www.pchrgaza.org/en/?p=14530
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 األحوال 
ّ

ا- وهو في كل
ً
 –وفي بعض الحاالت أّدت اإلصابة إلى حاالت وفاة الحق

ّ
باب الصدفة وذا صلة بالمالبسات والحظ

ال يحمل أّي إسقاطات على السؤال المتعلق بـ َمشروعّية تصّرفات الجنود الذين ألحقوا الضرر. وحتى لجنة تيركل في 
ز في واجب التحقيق 

ّ
حة، لم تترك

ّ
تطّرقها إلى مسألة واجب التحقيق في مسارات إنفاذ القانون في إطار مواجهة ُمسل

رت في ذلك السياق 
ّ
فقط في الحاالت التي أّدى فيها استخدام القّوة إلى مقتل شخص غير ضالع في القتال، وذك

بواجب التحقيق في حاالت اإلصابات الجسيمة والتسّبب بالموت.25

عاّم  نهج  مع  جّيًدا  تستوي  فقط،  الموت  حاالت  في  أو  وصعبة،  جسيمة  حاالت  في  بالتحقيق  التمحور  سياسة  إّن 
ل في عدم فتح تحقيقات جنائّية ضّد جنود ُمشتبهين بإلحاق األذى 

ّ
تراه "ييش دين" في السنوات األخيرة، ويتمث

 حين يكون الحديث عن حاالت جسيمة. والمعطيات العاّمة التي جمعتها "ييش دين" بما يخّص 
ّ

بفلسطينّيين، إال
في  التحقيقات  من   90% نحو  أّن  إلى  تشير  بفلسطينّيين،  األذى  بإلحاق  المشتبهين  الجنود  على  القانون  إنفاذ 
تحت بين 2018-2017 تطّرقت إلى التسّبب بالموت، وأّن العشرات 

ُ
أحداث إطالق الّرصاص على فلسطينّيين والتي ف

قة باإلصابات –بما فيها اإلصابات الجسيمة والفادحة- أغلقها الجيش ولم تؤدِّ إلى فتح تحقيق 
ّ
من الشكاوى المتعل

البّتة.26 

ُيماطلون وُيماطلون: جهاز الستيضاح الحقائقّي البطيء
رها الجيش إلى تلقي جهاز الفحص ما ُمجمله 231 حادثة موت لفلسطينّيين، في المظاهرات 

ّ
تشير المعطيات التي وف

ة.27 ومن ضمن هذه الحاالت انتهى حتى اآلن فحص 96 حالة: في 14 
ّ
التي جرت بمحاذاة السياج الحدودّي مع قطاع غز

حالة أمر النائب العسكرّي العام بفتح تحقيق جنائّي في أعقاب اشتباه بارتكاب جنود لجنح جنائّية، وفي 43 حالة 
تقّرر إغالق الملف من دون فتح تحقيق، أّما الحاالت الـ 39 المتبقّية كانت ما تزال قيد الفحص أثناء نقل المعطيات 

إلى "ييش دين".

إلى جانب الحاالت الـ 14 التي أمر فيها النائب العسكرّي العام بفتح تحقيق جنائّي في أعقاب الفحص الذي أجراه 
المظاهرات،  أثناء  تل خاللها مواطنون فلسطينّيون 

ُ
الجهاز، جرى فتح تحقيقات جنائّية في ثالث حاالت إضافّية ق

رت للجيش، وبعد معاينة االستقصاءات الميدانّية. هذا 
ّ
وذلك من دون ضلوع الجهاز، بل في أعقاب معلومات توف

ق بموت متظاهرين 
ّ
هو ُمجمل عدد التحقيقات الجنائّية التي فتحها الجيش لالشتباه بوقوع جنحة جنائّية تتعل

ا. 
ً
فلسطينّيين في 17 تحقيق

ا 
ً
حة بين استخدام القوة في إطار القتال الحقيقّي، وبين استخدام القّوة في إطار نشاطات إنفاذّية. وخالف

ّ
ا أثناء المواجهة الُمسل

ً
"اقتنعت اللجنة بأّن ثّمة فارق  25

لسياق النشاطات اإلنفاذّية، فإّن موت أو إصابة مواطن أثناء القتال الحقيقّي ال يستوجبان إجراء تحقيق فورّي. مع ذلك، ثّمة حاجة إلجراء تقييم حقائقّي 
 مرة تكون حاجة لتوضيح المالبسات بغية البّت في وجود أو عدم وجود اشتباه معقول بارتكاب فعل محظور )...( هذا التقييم يمكن أن ُيفضي في 

ّ
في كل

نهاية المطاف إلى فتح تحقيق. وفي المقابل، في حال أّدت ممارسة القّوة إلى جرح أو موت شخص ما في إطار نشاط إنفاذّي، فثّمة واجب بإجراء تحقيق". 
حة، ص 95.

ّ
تقرير تيركل، واجب التحقيق في نشاطات إنفاذ القانون في إطار المواجهة الُمسل

ص معطيات 2017-2018، ييش دين 
ّ
ُينظر إلى ورقة المعلومات: إنفاذ القانون على جنود ُيشتبه بإيذائهم لمواطنين فلسطينيين ولممتلكاتهم، ملخ  26

)تشرين الثاني/ نوفمبر 2019(، وخصوًصا صفحتا 8-7.
صهم الجيش على أّنهم "مخّربون ضالعون في نشاط إرهابّي"، ولذلك فإّن هذه الحاالت 

ّ
تل فيها فلسطينّيون شخ

ُ
إضافة إلى هذه األحداث، ثّمة 40 حالة ق  27

ا لقانون حرّية المعلومات، 
ً
رسل البّتة إلى جهاز الفحص االستيضاحّي، ولم ُيجَر أّي فحص بشأنها. استناًدا إلى رّد الجيش على توّجه ييش دين وفق

ُ
لم ت

ُينظر إلى الحاشية رقم 13.

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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ومن بين الحاالت الـ 17 التي أمرت فيها النيابة العسكرّية بفتح تحقيق جنائّي، انتهت حتى آذار/ مارس 2020 
رها الجيش لـ "ييش دين" 

ّ
هام ضّد جندّي. وفي المعطيات التي وف

ّ
ّدمت فيه لئحة ات

ُ
معالجة ملف تحقيق واحد، وق

ا أجرته "ييش 
ً
 أّن فحًصا ُمعّمق

ّ
هام، إال

ّ
 آخر لجلسة استماع قبل تقديم الئحة ات

ّ
ستدعي في ملف

ُ
ا ا ّدعي أّن جندّيً

ُ
ا

تحت 
ُ
ا بمسيرات العودة.28 أّما الملفات الـ 15 الُمتبقية التي ف

ً
دين" أشار إلى أّن الحديث يدور عن حالة ال عالقة لها بتات

تحقيقات فيها، فما تزال في مراحل مختلفة من الفحص والمعالجة.

ا التي تنبع من هذه المعطيات هي وتيرة العمل البطيئة للغاية في جهاز قيادة األركان العاّمة 
ً
أكثر النتائج بروز

لالستقصاء: ففي حين أّن أحد األهداف المركزّية من ُمجّرد تفعيل هذا الجهاز كان الحاجة لضمان سرعة ونجاعة 
الفحص  إجراءات  تواصل  إلى  أساًسا  تشير  المعطيات  أّن  نرى  الشبهات،  استيضاح  في  واإلنفاذ  التحقيق  أجهزة 
قلت 

ُ
والتحقيق لفترات غير معقولة. بعد سنتين على بدء األحداث، ما تزال نحو %80 من مجمل الحالت التي ن

فإّن  الجيش،  رها 
ّ
وف التي  للمعطيات  ا 

ً
ووفق أو تحقيق.  الجهاز الستقصائّي موجودة في مسارات فحص  لعناية 

منظومة إنفاذ القانون العسكرّية انتهت من معالجة 45 حالة فقط: 43 حالة أمر فيها النائب العسكرّي العاّم بإغالق 
الملفات من دون فتح تحقيق، إلى جانب تحقيقْين جنائيْين اّدعى الجيش أّنه انتهى من معالجتهما، رغم أّن واحًدا 
تل فيها صّياد سمك فلسطينّي 

ُ
ق البّتة بمسيرات العودة، وهو يتعلق بحادثة ق

ّ
منهما –وكما سبق وقلنا- غير متعل

جَر فيها أّي مظاهرات )لتفاصيل إضافّية عن هذه الحادثة ُيرجى النظر إلى الحاشية 
ُ
ة، في منطقة لم ت

ّ
شمالّي قطاع غز

رقم 28(.

قلت 
ُ
ن التي  التبليغات  مجمل  من   58%( فحصها  ُيستكَمل  لم  حادثة   135 يعالج  االستقصائّي  الجهاز  يزال  ما 

للفحص(. وتكتسب هذه الحقيقة مدلوالتها الكاملة حين نأخذ بعين االعتبار أّن استكمال عمل جهاز االستقصاء 
 المرحلة األولى، التمهيدّية، 

ّ
ليس نهاية المطاف من ناحية مراحل التحقيق واإلنفاذ، بل هو في واقع األمر ليس إال

ا ألحكام القانون الدولّي.
ً
التي تهدف إلى تمكين القيام بتحقيق فّعال وفق

ا 
ً
بعد ذلك، ثّمة حاجة النتظار قرار النائب العسكرّي العام بخصوص فتح تحقيق أم ال، وهي مرحلة يمكن أن تمتّد وفق

لتجربة "ييش دين" ألشهر طويلة، وفي بعض الحاالت االستثنائّية - لسنوات؛ وفي الحاالت التي يتقّرر فيها فتح 

تل رمًيا بالرصاص في هذه الحادثة، يّتضح أّن هذه الحادثة غير 
ُ
ل الفلسطينّي الذي ق

ّ
بعد استيضاح المسألة مع مركز الميزان لحقوق اإلنسان، والذي ُيمث  28

ة، عندما قام جندّي من 
ّ
ة بمسيرات العودة. فقد وقعت هذه الحادثة يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 بجوار شاطئ البحر شمالّي قطاع غز

ّ
قة البت

ّ
متعل

ا مع معطيات 
ً

ار، وهو صّياد سمك عمره 23 عاًما من بيت الهيا. وتستوي هذه المعلومات أيض
ّ
لواء المظلّيين بإطالق الرصاص وقتل نّواف أحمد محمد العط

منظمة بتسيلم التي تظهر في موقع المنظمة )فلسطينيون قتلوا بأيدي قوات المن السرائيلية في قطاع غزة, بعد العملية العسكرية السرائيلية 
ّدمت الئحة اتهام ضّد الجندّي، وُنشرت تقارير حول ذلك في اإلعالم اإلسرائيلّي، كّررت 

ُ
"الرصاص المصبوب"، موقع بتسيلم(. في أعقاب جلسة االستماع ق

قّدم في أعقاب إطالق الرصاص على متظاهرين في مسيرات العودة. ُينظر إلى: 
ُ
هام ثانية ت

ّ
بدورها معلومة مغلوطة تفيد بأّن الحديث يدور عن الئحة ات

ا 
ً
 اإلسرائيلّية، 4.6.2020. وفق

ّ
ا للُنظم- عقابه أشغال خدماتّية، بالعبرّية "كان" شركة البث

ً
ا بالرصاص خالف موشيه شطاينمتس، الجندّي الذي قتل فلسطينّيً

ا على التقرير الصحفّي، فإّن الجندي الذي حوِكم أطلق الرصاص صوب مجموعة فلسطينّيين بعد أن ابتعدت عن السياج  رها الجيش رّدً
ّ
للمعلومات التي وف

هم الجندّي بمخالفة تأديبّية مفادها تجاوز الصالحيات لدرجة تشكيل الخطر على 
ّ
ت

ُ
ا ألوامر إطالق النار. وا

ً
الحدودّي، من دون تلقي تصريح من قائده وخالف

ا من التقارير أّن الئحة االتهام هذه قد أفضت في نهاية المطاف لإلدانة في إطار صفقة 
ً

الحياة أو الصّحة، ومخالفة إلحاق األذى جراء اإلهمال. ويّتضح أيض
اّدعاء متساهلة، وأّن الجندّي الذي أطلق الرصاص –الذي ُسّرح في هذه األثناء من الخدمة العسكرّية- عوقب بـ 45 يوًما من األشغال الخدماتّية وتخفيض 
الميزان يستنكر استمرار قضاء دولة الحتالل في محاولت  مركز  الميزان:  الصحفّي يوم 22.6.2020 في موقع  البيان  إلى  ُينظر  لدرجة جندّي.  رتبته 
اللتفاف على مبدأ الولية التكاملية للقضاء الدولي، وتحصين وإصدار حكمًا مخففًا يرفع المسؤولية الجنائية عن الجندي اإلسرائيلي قاتل الصياد 

العطار. الزيارة األخيرة للموقع: 12.8.2020. 
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ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

تحقيق ثّمة حاجة لوقت آخر للقيام بإجراءات التحقيق واستنفاده، ومن ثّم مرحلة أخرى من االنتظار إلى حين اتخاذ 
 التحقيق. 

ّ
هام أو إغالق ملف

ّ
النائب العسكرّي العاّم لقرار تقديم الئحة ات

 فتح تحقيقات إضافّية الستيضاح 
ً

يؤّدي الُبطء الذي يمّيز عمل هذا الجهاز إلى الُمحّصلة التالية: حّتى لو تقّرر مستقبال
قة بحاالت موت متظاهرين، سيكون من الّصعب علينا أن نرى كيف ُيمكن لهذه التحقيقات أن تكون 

ّ
بهات المتعل

ُ
الش

ر أّن المواد التي 
ّ
 إلى ذلك، علينا أن نتذك

ً
ا على وقوع الحادثة. إضافة ِجدّية وفّعالة ومستنفدة بعد مضّي وقت طويل جّدً

تح- سيبدأ بجمع المواد من 
ُ
 سرّية، وبهذا المعنى فإّن التحقيق الجنائّي –في حال ف

ّ
جمعها جهاز االستقصاء ستظل

ا غير صغير من الجنود الذين كانوا في المظاهرات والذين يتحّملون مسؤولّية  البداية.29 ومن الجائز االفتراض أّن جزًء
إطالق النار الذي أّدى إلى مقتل متظاهرين، سيكونون خارج الخدمة العسكرّية عندها، وحتى في الحاالت التي سيكون 
نها 

ّ
الجنود فيها ضمن الخدمة فإّن أجهزة التحقيق ستجد صعوبة بالغة في جمع الُمبَرزات والشهادات التي سُتمك

من إجراء تحقيق جّدّي في األحداث. 

ولّي مع سياسات التحقيق المعمول بها في إسرائيل، وأوصت بأّن  عملت لجنة تيركل على مالَءمة مبادئ القانون الدَّ
ا يمتّد  حّدد "إطاًرا زمنّيً

ُ
ب من الجيش تثبيت ُنظم وأحكام ت

ّ
تنفيذ واجب التحقيق كما يرد في القانون الدولّي يتطل

على أسابيع قليلة فقط"، يتوّجب على النائب العسكرّي العام فيها اتخاذ قرار بشأن فتح التحقيق على أساس المواّد 
خاذ قرار بفتح التحقيق أم ال، قالت اللجنة إّن 

ّ
الماثلة أمامه. وفي الحاالت التي تستوجب إجراء فحص حقائقّي قبل ات

على النائب العسكرّي العام إصدار أمر "لطاقم التقييم الحقائقّي بفحص مالبسات الحادثة خالل فترة زمنّية تكون 
أقصَر من الفترة التي ُحّددْت التخاذ قرار بخصوص فتح التحقيق".30 

حنوِڤر في أعقاب نشر توصيات لجنة تيركل، بغية تقديم توصيات بخصوص ُسُبل تطبيق توصيات 
َ

أقيمت لجنة تش
 وأوصت بأن يقوم رئيس جهاز استيضاح الحقائق بنقل ُمبَرزات ونتائج الجهاز 

ً
ا أكثر عينّية

ً
تيركل، وقد تبّنت موقف

إلى النائب العسكرّي العام خالل 30 يوًما من بدء االستيضاح، وأّن بوسع قائد األركان أو نائبه تمديد هذه الفترة 
بفترات محدودة ل تزيد عن 45 يوًما، من خالل ذكر ُمسّوغات ذلك. وأضافت اللجنة أّنه في الحاالت التي يعتقد فيها 
 بالطلب من 

ً
النائب العسكرّي العام أّنه بحاجة إلى المزيد من المعلومات لغرض اتخاذ قرار التحقيق، سيكون ُمخّوال

ا بتحديد 
ً

طاقم الفحص إرسال ردودهم على مالحظاته خالل فترة محدودة من 30 يوًما.31 وأوصت لجنة التطبيق أيض
ق بفتح تحقيق جنائّي أم ال، واقترحت أن يتّم تقييد هذه الفترة ضمن 14 أسبوًعا من 

ّ
إطار زمنّي التخاذ القرار بالمتعل

ي الشكوى، وأضافت أّنه سيكون باإلمكان في الحاالت االستثنائّية تمديد هذه الفترة بـ 14 أسبوًعا أخرى 
ّ
موعد تلق

على األكثر.32 

ا الستخالص العبر والدروس الميدانّية، تجعل من هذه النتائج سرّية، وذلك لضمان التعاون الكامل من 
ً

ستخدم أيض
ُ
حقيقة أّن نتائج وُمخَرجات الجهاز ت  29

طرف الجنود والضباط المشاركين في االستقصاء. تنّص المادة 539أ من قانون المقاضاة العسكرّية على أن تكون مواد االستقصاء سرّية أمام أّي شخص، 
عطى لجهة تحقيقّية". 

ُ
 لجهات في الجيش تحتاج إليها لغرض القيام بمهامها. وفي الماّدة 539أ )ب( )2( يرد صراحة أّن "مواّد االستقصاء ال ت

ّ
م إال

ّ
سل

ُ
وأن ال ت

تقرير تيركل، التوصية رقم 6: اتخاذ قرار بخصوص فتح التحقيق، ص 322.   30
الفحص والتحقيق في إسرائيل بشأن  البحرّية يوم 31.5.10 بخصوص  الحادثة  العاّمة لفحص  اللجنة  الصادر عن  الثاني  التقرير  طاقم فحص وتطبيق   31
حنوِڤر( )بالعبرّية(، ص 

َ
ق بانتهاك قوانين الحرب المنصوصة في القانون الدولّي، تقرير )آب/ أغسطس 2015( )فيما يلي تقرير تش

ّ
شكاوى واّدعاءات تتعل

 .16
حنوِڤر، ص 17-18.

َ
تقرير تش  32

https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoketurkelcommittee210915/he/documents_reporteng.pdf
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ويعني هذا أّن الفترات الزمنّية الخاّصة بمعالجة الشكاوى ال تستوفي حتى المتطلبات الزمنّية السخّية التي ُوضعت 
بالتشاور مع النيابة العسكرّية وبموافقتها. أّما بخصوص نشاط جهاز االستيضاح فمن الواضح أّنه ال ُيحقق الغاية 
النيابة  ن 

ّ
مك

ُ
ت الحقائقّية  للتقييمات  إنشاء منظومة منفصلة  إقامته:  التي وضعتها لجنة تيركل من وراء  المركزّية 

ولّي )...(، أي أن يكون تقييًما سريًعا  العسكرّية من اتخاذ القرارات التي تستند إلى "تقييم يستوفي شروط القانون الدَّ
ا، يكون عوًنا للتحقيق المحتَمل وال يمّس به".33  ومهنّيً

ا، وبعضها ما يزال مفتوًحا  ة لفترة طويلة جّدً
ّ
لقد امتّدت مسارات الفحص والتحقيق التي أجريت في أعقاب أحداث غز

العام لقرار فتح  النائب العسكرّي  التمهيدّي ومسار اتخاذ  أّن مسارات الفحص   على 
ّ

منذ أكثر من سنتْين، ما يدل
قدرة  في  الشّك  تبعث  الحقيقة  وهذه  تيركل.  لجنة  وضعتها  التي  العاّمة  الزمنّية  األطر  تستوفي  ال  التحقيقات، 
قة بانتهاك قوانين الحرب، في أعقاب مقتل مئات من 

ّ
إسرائيل على إجراء تحقيقات ِجدّية وفّعالة في الشكاوى المتعل

ة في أثناء مسيرات العودة. وبما أّن المصلحة اإلسرائيلّية تكمن في الحيلولة دون إجراء تحقيق حقيقّي 
ّ
ان قطاع غز

ّ
سك

 في صالح إسرائيل.
ً

ل عامال
ّ
وناجع في مقتل وإصابة مئات المتظاهرين، فيبدو أّن مرور الوقت ُيشك

تقرير تيركل، التوصية رقم 5: التقييم الحقائقّي، ص 320.  33

بين  الحدودّي  السياج  بمحاذاة  احتجاجّية  مظاهرة  أثناء  الدواليب  بإشعال  فلسطينّيون  يقوم  فيما  الحّي،  والرصاص  الُمدمع  الغاز  يطلقون  إسرائيلّيون  جنود 
ة، 13 نيسان/ أبريل 2018 )تصوير: أورن زيڤ، أكتيـڤستيلز(

ّ
إسرائيل وغز
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هام واحدة وقرار ُحكم 
ّ
د. لئحة ات

متساِهل في أعقاب مقتل متظاهر
من بين األحداث الـ 17 التي أمر النائب العسكرّي العاّم بفتح تحقيق جنائّي بصدِدها، وذلك في أعقاب األحداث التي 
 واحد فقط، وتقّرر بعد فحص مواّد التحقيق تقديم الئحة 

ّ
جرت في مسيرات العودة بقطاع غزة، انتهت معالجة ملف

هام ضّد الجندّي.
ّ
ات

تل 
ُ
ّدمت الئحة االتهام في يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2019، ضّد جندّي من لواء چڤـعاتي، وذلك في أعقاب حادثة ق

ُ
ق

قه على السياج الحدودّي 
ّ
فيها رمًيا بالرصاص عثمان رامي جواد حلس، وعمره 14 عاًما من مدينة غزة، في أثناء تسل

هام، فإّن المّتهم أطلق الرصاص صوب 
ّ
ا لالئحة االت

ً
خالل مظاهرة جرت شرقّي غزة يوم 13 تموز/ يوليو 34.2018 ووفق

ا ألوامر إطالق النار 
ً
ق عليه، من دون الحصول على إذن من قائده وخالف

ّ
حلس فيما هو يتقّدم باتجاه الّسياج ويتسل

علنت وفاة حلس في الموقع. 
ُ
والتوجيهات التي صدرت. وقد أ

ّدمت شكوى بخصوص إطالق الرصاص على حلس إلى النيابة العسكرّية بمساعدة منظمة حقوق اإلنسان الغزّية 
ُ
ق

قة 
ّ
الُمحق العسكرّية  الشرطة  لدى  تحقيق  تح 

ُ
ف ذلك  على  شهرْين  قرابة  وبعد   ،4.9.2018 يوم  وذلك  "الميزان"، 

لي أصحاب الشكوى فيما بعد، وذلك برسالة من يوم 29.10.2019، 
ّ
)ميتَسح(.35 أّما البيان حول التحقيق فقد وصل ُممث

وكذا  الصالحيات.36  بتجاوز  وأدين  قد حوِكم  المشتبه  الجندّي  وبأّن  التحقيق،  بانتهاء  بواسطتها  النيابة  أخبرتهم 
األمر في التقارير التي ُنشرت عن اإلدانة في الصحافة اإلسرائيلّية، التي قالت إّن الجيش "أخفى قرار تقديم الجندّي 
البند األصلّي في الئحة االتهام ضّد  للمحاكمة والمسار القضائّي وقرار الحكم"، وإّن الجيش رفض تفصيل ماهّية 

الجندّي، قبل تغييره في ضمن صفقة االّدعاء.37

الرابعة عشرة من عمره كما أسلفنا، حيث  تل فيها فًتى في 
ُ
هام عّما حدث بعد الحادثة التي ق

ّ
وتكشف الئحة االت

قة بعملية 
ّ
طبت من الئحة االتهام التهمة المتعل

ُ
هم الجندّي في إطار صفقة االدعاء بمخالفة تأديبّية فقط، فيما ش

ّ
ت

ُ
ا

ثّبت عالقة 
ُ
ا ت ة بالمستوى المطلوب جنائّيً

ّ
القتل ذاتها. وقالت النيابة العسكرّية: "لم ُيعثر في إطار التحقيق على أدل

بلت صفقة االّدعاء وأدين 
ُ
 بالنظام".38 وقد ق

ّ
رر الذي لحق بالُمخل

ّ
سببّية بين الرصاص الذي أطلقه الجندّي وبين الض

الجندّي يوَم 28.10.2019 بجنحة تجاوز الصالحّيات لدرجة تشكيل الخطر على الحياة أو الصّحة )المادة 72 من قانون 

ملف المحكمة العسكرّية الذراع البرّية )لوائّية( 19/286، النائب العسكرّي ضّد الرقيب أ.م.   34
تح التحقيق بأمر من 

ُ
ا للتقرير الصحافّي، فإّن استقصاء "جهاز قيادة األركان العاّمة لالستقصاء" للحادثة لم ُيوِص بفتح تحقيق لفحص موت حلس، وف

ً
35  وفق

تل رمًيا 
ُ
ا ألوامر إطالق النار. ُينظر إلى: َينيـڤ كوڤوڤتش وجاكي خوري، "فتى فلسطينّي ق

ً
النائب العسكرّي العاّم بعد االشتباه بأّن الجنود أطلقوا النار خالف

بالرصاص بجانب الجدار. الجندي الذي أطلق الرصاص عليه ُحكم بشهر أشغال خدماتّية" )بالعبرّية(، هآرتس، 29.10.2019.
 إضافيًا على 

ُ
ُينظر إلى تقرير عن القضّية في موقع الميزان: الميزان يستهجن حكم المحكمة العسكرية على قاتل الطفل حلس ويؤكد أنها تقدم دليال  36

فشل المنظومة القضائية اإلسرائيلية في المحاسبة عن االنتهاكات الخطيرة وحماية الضحايا الفلسطينيين/ات. الزيارة األخيرة للموقع: 12.8.2020.
الرصاص عليه ُحكم بشهر أشغال خدماتّية"  أطلق  الذي  الجندي  الجدار.  بجانب  بالرصاص  رمًيا  تل 

ُ
ق "فتى فلسطينّي  َينيـڤ كوڤوڤتش وجاكي خوري،   37

)بالعبرّية(، هآرتس، 29.10.2019. 
النيابة العسكرّية، تقرير عمل لسنة 2019، ص 15.  38

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8055937
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8055937
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8055937
http://mezan.org/post/29389/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%86+%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84+%D8%AD%D9%84%D8%B3+%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF+%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7+%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8F+%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%81%D8%B4%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%2F%D8%A7%D8%AA
http://mezan.org/post/29389/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%86+%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84+%D8%AD%D9%84%D8%B3+%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF+%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7+%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8F+%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%81%D8%B4%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%2F%D8%A7%D8%AA
http://mezan.org/post/29389/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%86+%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84+%D8%AD%D9%84%D8%B3+%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF+%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7+%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8F+%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%81%D8%B4%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%2F%D8%A7%D8%AA
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ه في 30 يوًما من األشغال الخدماتّية، والسجن مع وقف التنفيذ 
ّ
ص الحكم الصادر بحق

ّ
المقاضاة العسكرّية(. وتلخ

وتخفيض رتبته لدرجة جندّي.

، وبقدٍر ما الجهود التي ُبذلت 
ً

لقد رأينا هنا تقديم الجندّي للمحاكمة بتهمة مخالفة تأديبّية فقط، وعقاًبا متساهال
 للجنود مفادها: 

ً
 جهاز إنفاذ القانون العسكرّي رسالة

ّ
سهم في بث

ُ
ها ت

ّ
إلخفاء المسار القضائّي عن الجمهور؛ وهذه كل

منح حصانة ُمطلقة والتنّصل من المسؤولّية عن قتل الفلسطينّيين.

ة،
ّ
أثناء األسبوع السادس من مسيرات العودة، جنوبّي مدينة غز ة، 

ّ
الحدودّي بين إسرائيل وغز  ُمضّمدون فلسطينّيون ينقلون متظاهًرا مصاًبا بمحاذاة السياج 

4 أّيار/ مايو 2018 )تصوير: محمد زعنون، أكتيـڤستيلز(
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هـ. تلخيص
ا وُجرح اآلالف،  تل فيها نحو 215 فلسطينّيً

ُ
ة، والتي ق

ّ
بعد أكثر من سنتْين على انطالق مسيرات العودة في قطاع غز

قة بكيفّية معالجة الجيش للشكاوى الخاّصة بقتل وإصابة المتظاهرين. 
ّ
ما زلنا نفتقر للكثير من المعلومات المتعل

اها الجيش، وما هي المعايير لنقل الشكاوى لعناية 
ّ
فنحن ال نعرف ما هو العدد الدقيق لُمجمل الشكاوى التي تلق

ق بفتح تحقيق جنائّي أم 
ّ
جهاز استيضاح الحقائق الذي يهدف لفحص مالبسات الحادثة قبل اتخاذ القرار المتعل

ق بموعد االنتهاء من 
ّ
ا ما هي تركيبة هذا الجهاز، واألهم: ال نعرف اإلجابة عن الّسؤال المتعل

ً
ال، ونحن ال نعرف أيض

فحص األحداث.

ى 231 حادثة 
ّ
يّتضح من المعطيات التي نقلها الجيش اإلسرائيلّي إلى "ييش دين" أّن جهاز استيضاح الحقائق تلق

تل فيها متظاهرون فلسطينّيون. وحّتى آذار/ مارس 2020، ما يزال %80 من ُمجمل هذه األحداث في مسارات 
ُ
ق

في  البطيئة  العمل  وتيرة  إلى   
ً
إضافة العسكرّي.  القانون  إنفاذ  لدى جهاز  التحقيق  تحت  أو  الجهاز  لدى  فحص 

المنظومة، فإّن البيانات تكشف عن أّن جهاز الفحص ال يقوم البّتة بفحص مالبسات وظروف إصابة مئات المتظاهرين 
الذين أصيبوا بالرصاص الحّي الذي أطلقه جنود –وأحياًنا كانت إصابتهم جسيمة- وهو حتى ال يطلب فحص ما إذا 

ا. كان إطالق الرصاص الذي جرى قانونّيً

ا التي  ّدمت في أعقاب مقتل فًتى في الرابعة عشرة من عمره، والنتيجة المتساهلة جّدً
ُ
الئحة االتهام اليتيمة التي ق

استيضاح  جهاز  بعمل  قة 
ّ
المتعل العاّمة  المعطيات  خلفّية  على  بذلك،  قة 

ّ
المتعل القانونّية  اإلجراءات  بها  انتهت 

 مرحلة من مراحل العمل: مسارات الفحص 
ّ

الحقائق ومنظومة إنفاذ القانون، تكشفان سلسلة من اإلخفاقات في كل
لدى جهاز  )استكمال فحص 96 حالة من أصل 231 حالة(  والطويلة  ا( 

ً
بتات اإلصابة  )عدم فحص حاالت  االنتقائّية 

قيادة األركان العاّمة لالستيضاح؛ ُبطء اتخاذ القرارات بخصوص فتح أو إغالق ملفات التحقيق لدى النيابة العسكرّية 
جهاز  عمل  أعقاب  في  ا 

ً
تحقيق  14( الجنائّية  التحقيقات  ة 

ّ
قل النيابة(؛  إلى  ُنقلت  حادثة   96 أصل  من  حادثة   56(

ا في المجمل( والتي أفضت إلى تقديم 
ً
االستيضاح، وثالثة تحقيقات أخرى من دون فحص الجهاز، أي 17 تحقيق

الئحة اتهام واحدة ال غير؛ وفي نهاية هذه السلسلة: فشل النيابة العسكرّية في محاكمة الجندّي بتهمة التسّبب 
التي نشرتها  السابقة  المعلومات  إلى  ضاف 

ُ
ها ت

ّ
 من ذلك إدانته بمخالفة تأديبّية. هذه الحصيلة كل

ً
بالموت وبدال

منح حصانة  وعلى  القانون،  إنفاذ  أداء منظومة  وغياب  ترّهل  على  ها 
ّ
كل  

ّ
تدل والتي  أخرى،  ومؤّسسات  "ييش دين" 

ضّد تقديمهم للمحاكمة في أعقاب إلحاقهم األذى للفلسطينّيين. للجنود اإلسرائيلّيين  

ل، وبين منظومة إنفاذ قانون تعمل على منع 
ّ
إّن الدمج القائم بين أوامر إطالق النار المتساهلة تجاه متظاهرين ُعز

إجراء تحقيقات حقيقّية وناجعة في مقتل المتظاهرين، هو دمج فّتاك. وداللة ذلك موت ومقتل الكثير من األشخاص 
ة عرضة لألذى وبال 

ّ
ان قطاع غز

ّ
بشكل مؤسف، والتنّصل من المسؤولّية في أعقاب إلحاق األذى باألبرياء، وإبقاء ُسك

حماية في مواجهة إمكانّية موتهم.
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