مركز الميزان لحقوق اإلنسان
حواجز تحول دون العدالة
ورقة حقائق قانونية حول عائمة أبو اسعيد
اسعيد
عائمة أبو
ّ

1

اسعيد
في مساء يوم من ايام شير يوليو/تموز عام  ،2010تعرضت عائمة أبو
ّ

ليجمة مميتة عمى منزليم من القوات االسرائيمية في المنطقة المقيد الوصول الييا
اسعيد
في وسط قطاع غزة بالقرب من الحدود بين قطاع غزة واسرائيل .عائمة أبو
ّ
التي تعمل في الزراعة والفالحة وعاشت في ىذه األرض ألجيال ،تعرضت ليجمة
ثانية مدمرة من قبل القوات االسرائيمية بعد أقل من عام واحد فقط من اليجوم
1

األول.

اسعيد باج ارءات قانونية أمام محكمة اسرائيمية في بئر السبع ،وفقاً
شرعت عائمة أبو ّ
آلليات التحقيق االسرائيمية العسكرية ،سعيا منيا لمحصول عمى العدالة ومحاسبة
المسئولين عن تنفيذ اليجمات غير القانونية التي نفذتيا القوات اإلسرائيمية عمى

اسعيد ،أم لخمسة أطفال ،واصابة عدد من أفراد العائمة ومنيم أطفال ونساء ،وتدمير منزل
منزليم ،والتي كان نتيجتيا وفاة نعمة يوسف أبو
ّ
العائمة.
اسعيد
الهجمات اإلسرائيمية ضد عائمة أبو
ّ

الهجوم األول ( يوليو )0202

مساء ،في وقت كان فيو
وقع اليجوم اإلسرائيمي األول عمى منزل العائمة يوم الثالثاء الموافق  13يوليو  2010عند حوالي الساعة 8:45
ً
اسعيد يجمسون أمام منزليم ويشاىدون التمفاز عندما أطمقت قذيفة اسرائمية
الوضع ىادئاً في المنطقة التي يقطنونيا .كان أفراد عائمة أبو
ّ
متر جنوب غرب المنزل وأصابت فردين من العائمة .دخمت العائمة المنزل مع اإلصابتين واتصموا بسيارة اسعاف
فسقطت عمى بعد حوالي  40اً

بيدف إجالء الجرحى من الموقع ،غير أن السمطات االسرائيمية منعت سيارات االسعاف من دخول المنطقة لمدة تزيد عن الساعة والنصف.

2

أصيبت المرحومة "نعمة" التي خرجت من المنزل بحثاً عن ابنيا "جابر" بشظايا

قذيفة مسمارية تناثرت منيا سيام معدنية حول المنزل فتسببت بقتميا .كما لحقت
اضرار بالمنزل .وكان من بين االصابات األخرى "سناء" ،زوجة أخو "ناصر" ،زوج
"نعمة" أصيبت في رجمييا ،وأصيبت شقيقتو "أميرة" في كتفيا ،ومسن من العائمة
اسعيد" أصيب بجروح الفخذ.
يدعى "جابر أبو ّ
الهجوم الثاني (ابريل )0200

وقع اليجوم الثاني عمى العائمة في مساء يوم الخميس الموافق  28أبريل ،2011
مساء سقطت
حيث كان األطفال قد انتيوا لمتو من دراستيم ،وكان معظم أفراد العائمة مجتمعين لمشاىدة التمفاز .في تمام الساعة التاسعة
ً
خمسة صواريخ عمى المنزل وفي جواره.

1

لمزيد مه التفاصيل أوظز دراسة حالة حول هذه القضية على موقع مزكز الميزان لحقوق اإلوسان
.http://mezan.org/ar/details.php?id=18498&ddname=bufferzone&id2=7 &id_dept=22&p=center
 2يفرض على سيارات اإلسعاف الفلسطينية قبل دخوهلا املناطق احلدودية (املناطق اليت تبعد كيلومًت واحد عن احلدود) احلصول على تصريح دخ ول من السلطات اإلسرائيلية بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب
األمحر.
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وتم سحب "ميساء" و"بياء" ،أطفال "ناصر" ،من تحت أنقاض المنزل وقد أصيبوا بكدمات نتيجة سقوط الركام عمييم .وأصيب "عالء" ،ابن
"ناصر" ،بشظايا في البطن والرقبة ،وأصيب أخو "ناصر" ،واسمو "محمد" ،بشظية فوق عينو اليمنى .ودمرت شقة "ناصر" التي شغمت الطابق
العموي لممنزل بالكامل ،ولحق بالطابق السفمي أضرار متوسطة.
واتصمت األسرة بخدمة اإلسعاف عمى الفور ،ولكن السمطات اإلسرائيمية منحت تصريح لإلسعاف بدخول المنطقة بعد حوالي ساعة كاممة.
اإلجراءات القانونية والعوائق أمام الوصول إلى العدالة:

اسعيد النائب العسكري العام اإلسرائيمي بأن يفتح تحقيقاً جنائياً في األعمال الناتجة عن اليجومين عمى منزل العائمة .وقررت
طالبت عائمة أبو ّ
اسعيد أن تبدأ اإلجراءات القانونية ضد دولة إسرائيل قبل انتياء فترة التقادم لميجمة األولى  -التي يحددىا القانون اإلسرائيمي
عائمة أبو
ّ
اسعيد اإلجراءات القانونية أمام المحكمة اإلسرائيمية
بسنتين  -لتحقيق العدالة التي طال انتظارىا .وبتاريخ  11يونيو  2012بدأت عائمة أبو ّ

في بئر السبع ،طالبت فييا بالتعويض عن األضرار التي لحقت بالعائمة نتيجة لميجوم األول في  .2010وحتى اليوم لم تقم المحكمة بالنظر

في األدلة أو سماع الشيود في القضية.
اإلجراءات القانونية المتبعة في إسرائيل :عقبات كبيرة تمنع وصول الضحايا لمعدالة:
يجب أن يمنح ضحايا انتياكات حقوق اإلنسان في المناطق المقيد الوصول إلييا إمكانية الوصول إلى المحاكم اإلسرائيمية لمتابعة سبل
االنتصاف بطريقة فعالة في كل من الدعاوى الجنائية لمحاسبة المسئولين عن االنتياكات ،والدعاوى المدنية لمنح الضحايا تعويضات بسبب
آثار ىذه االنتياكات عمييم .إن إجراء تحقيقات جنائية من قبل السمطات اإلسرائيمية نادر الحدوث ،والتحقيقات الجنائية الحالية في انتياكات
القانون الدولي تفتقر إلى االستقاللية والحياد والدقة والسرعة المطموبة لضمان المساءلة .إن الشكاوى الجنائية المرفوعة أمام النائب العام
العسكري اإلسرائيمي ناد اًر ما تتمقى حتى رداً ،وفي الحاالت التي يتم فييا إجراء الفحص ال يتم تنفيذ التحقيق بواسطة جية مستقمة ونتائج

التحقيق ال يعمن عنيا.

إن متابعة دعاوى التعويض المدني أمام المحاكم اإلسرائيمية بالنيابة عن الضحايا الفمسطينيين ال تزال مقيدة جداً بسبب القيود اإلجرائية والمالية

والقضائية المفروضة من قبل إسرائيل.
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العائق القانوني األول الذي يواجو الضحايا الفمسطينيين في فمسطين المحتمة ىو التعديل رقم  8عمى قانون التعويض عن األضرار اإلسرائيمي
(قانون مسئولية الدولة) ،الذي أقره الكنيست اإلسرائيمي بتاريخ  16يوليو  ،2012مع تطبيقو بأثر رجعي منذ تاريخ  12سبتمبر .2005

ويعطي ىذا التعديل المحاكم اإلسرائيمية المختصة صالحية رد القضايا بدون سماع شيود أو النظر في األدلة في المرحمة األولية من الدعاوى

المدنية التي يرفعيا فمسطينيون ،والتي تطالب بتعويضيم ،في حالة وقوع الحادث الذي تسبب بالضرر خالل "عممية عسكرية" 4.يوسع تعديل

القانون ىذا تعريف "حالة القتال" لتشمل أي عمميات ينفذىا الجيش اإلسرائيمي ويكون طرف فييا أي شخص مقيم في "منطقة معادية" .كما
يمنح التعديل رقم  8دولة إسرائيل وجيشيا القدرة عمى التنصل من التزاماتيا بموجب القانون الدولي فيما يتعمق بتقديم تعويضات عن األضرار
الناجم ة من عممياتيا العسكرية في فمسطين المحتمة .وبناء عمى ذلك ،يحرم ىذا القانون وتعديالتو كثير من الضحايا الفمسطينيين من الوصول
إلى العدالة ،وينكر عمييم حقيم في التعويضات التي يضمنيا القانون الدولي ليم.

 3ملزيد من التفاصيل أنظر تقرير مكتب امل فوضية السامية حلقوق اإلنسان حول املساءلة جتاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدويل أثناء تصاعد العمليات العدائية يف الفًتة بني  14و  21نوفمرب ( 2012عملية
عمود السحاب) ،صدر بتاريخ  21مايو  ،2013وميكن احلصول عليو باللغة اإلجنليزية على الرابط
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_P alestinian/files/oPt_PC_Update_Accounta
bility_Reported_IL_Violations_05.2013_EN.pdf

 4يعدل(التعديل رقم  )8لقانون األضرار (مسئولية الدولة) الفقرة ( 5ب) من القانون األصلي على النحو التايل :ميكن للدولة الدفع بعدم املسئولية يف حالة حدوث األضرار كنتيجة لعملية عسكرية .جيب على
احملاكم من اآلن أن تأخذ باالعتبار ىذا األمر وتكون لديها الصالحية لًتد القضايا على ىذا األساس األويل ،حىت دون االستماع للشهود أو النظر يف األدلة.
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تشمل العوائق اإلجرائية فرض قيود قانونية صارمة تتمثل في تحديد فترة قصيرة جداً لمتقادم وتحميل الضحايا دفع ضمانات مالية كبيرة وتعبئة
استمارات معمومات شاقة ،ومنع الموكمين والشيود من قطاع غزة من المثول أمام المحاكم اإلسرائيمية أو مقابمة محامييم .وقد ردت المحاكم
اإلسرائيمية عدد كبير جداً من قضايا التعويض عمى أرضية عدم مثول الموكل أو الشيود أمام المحكمة ،وذلك بسبب رفض السمطات

اإلسرائيمية منحيم تصاريح لموصول إلى المحاكم في إسرائيل .ولذلك يحرم الضحايا الفمسطينيين من الوصول إلى العدالة بأي شكل ،ومن
حقيم في استخدام سبل انتصاف فعالة كما يكفميا القانون الدولي.
القيود الناشئة عن تحديد فترة تقادم قصيرة جدا:

وفقاً لمقانون المدني اإلسرائيمي بشأن التعويض عن األضرار ،فإن أي ضحية غير إسرائيمية تعاني من أضرار نتيجة لعمميات عسكرية
إسرائيمية في فمسطين المحتمة يجب أن تقدم بإخطار لو ازرة الدفاع اإلسرائيمية في غضون  60يوماً من تاريخ وقوع الحادث ،لكي تحتفظ بحقيا

في رفع دعوى مدنية أمام محكمة إسرائيمية ،والتي يجب أن يتم التقدم بيا خالل فترة ال تتجاوز عامين .ولممقارنة ،فإن فترة التقادم لمعظم
اسعيد من
الدعاوى المدنية األخرى المقدمة إلى المحاكم اإلسرائيمية من قبل إسرائيميين ىي سبع سنوات .وعمى كل حال فقد تمكنت عائمة أبو ّ
تقديم اإلخطار خالل اإلطار الزمني المطموب ،أي قبل مرور  60يوماً عمى كل من الحادثين.
تحقيقات إسرائيمية دون نتائج:

اسعيد وتحديد المسئولين عنيا
تم إرسال رسالتين لمنائب العام العسكري اإلسرائيمي تطالبو بإجراء تحقيقات جنائية في الحادثين ضد عائمة أبو ّ

لمحاسبتيم .تم فتح تحقيقات عسكرية أولية في الحادثين من قبل الجيش اإلسرايمي وال زالت النتيجة النيائية ليذا التحقيق فيما يتعمق بحادث
 2010قيد االنتظار ،في حين أفاد النائب العام العسكري اإلسرائيمي بأن صعوبات تقنية كانت السبب وراء اليجوم الذي وقع عام ،2011
وحسب الرد الذي أبمغ بو محامي مركز الميزان ،فقد وقع اليجوم بعد أن الحظت القوات اإلسرائيمية شخص مشبوه يقترب من السياج
الحدودي ،وعميو قام بإنياء التحقيق في القضية بسرعة وأغمقيا دون إجراء أي تحقيق جنائي.
منع وصول الضحايا والشهود إلى المحاكم اإلسرائيمية بسبب اإلغالق والحصار:

اسعيد بتاريخ  11يوليو  2012اإلجراءات القانونية أمام المحكمة اإلسرائيمية في بئر السبع من خالل تقدم دعوى مدنية
حركت عائمة أبو
ّ
لمتعويض .ومنذ رفع القضية لم يتم االتصال بالموكل إلعطاء الشيادة أو تقديم أدلة .وبسبب اإلغالق اإلسرائيمي الصارم لقطاع غزة لم يستطع
الموكل مقابمة المحامي الذي يتولى القضية حتى تاريخو.

تكاليف مفرطة تفرضها المحاكم اإلسرائيمية عمى الضحايا:

اسعيد" بأن يدفعوا ضمانة لممحكمة بقيمة  20.000شيكل (تعادل 5600
أصدرت المحكمة ق ار ار بتاريخ  4فبراير 2013لمموكمين "عائمة أبو ّ
دوالر أمريكي ) قبل تقديم القضية المدنية ،وىو مبمغ يتعدى القدرة المالية لمضحايا .طمب محامي العائمة من المحكمة أن تعفي الموكمين من
دفع ضمانات المحكمة بسبب الوضع المالي لمعائمة ،غير أن المحكمة رفضت الطمب .قرر مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،وبشكل استثنائي،
أن يدفع قيمة الضمانة لممحكمة لمسماح لإلجراءات القانونية باالستمرار.
اسعيد:
عبء اإلثبات يقع عمى الضحية الفمسطينية :أثر التعديل رقم  8عمى قضية ناصر أبو
ّ

في تاريخ  11يوليو  ،2012وقبل انقضاء فترة التقادم ،التي تمتد لسنتين كما ىو موضح أعاله ،بدون أن تتمقي العائمة أي رد من النائب العام
اسعيد باإلجراءات القانونية الالزمة لتحريك دعوى مدنية أمام المحاكم اإلسرائيمية في بئر السبع لطمب
اإلسرائيمي العسكري ،بدأت عائمة أبو
ّ
التعويض .وقام المحامي حسين أبو حسين ،الذي جرى تعيينو من قبل مركز الميزان ،برفع دعوى لدى المحكمة اإلسرائيمية في بئر السبع
اسعيد نتيجة لمحادثة األولى التي وقعت في يوليو  .2010قدم محامي الدفاع عن
تطالب بالتعويض عن األضرار التي لحقت بعائمة أبو
ّ

الدولة تصريحاً لممحكمة بأن الحادث وقع في "حالة قتال" ،والذي بحسب التعديل رقم  8لقانون التعويض عن األضرار اإلسرائيمي ،يعفي دولة
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وبناء عمى ذلك طمب محامي الدفاع عن الدولة من المحكمة أن ترد
إسرائيل من أي مسئولية قانونية عن األضرار التي لحقت بالضحايا،
ً
5
الدعوى.
خالل جمسة المحكمة التي عقدت بتاريخ  8أبريل  ،2013بقي محامي الدفاع عن دولة إسرائيل عمى موقفيم بخصوص وجود حالة قتال وقت
الحادث ،وطالبوا المحكمة بأن تسقط الدعوى وفقا لمتعديل رقم  .8اعترض المحامي موكل العائمة دافعاً بأنو ال يوجد أي دالالت عمى أن
الحادث قد وقع خالل فترة كان فييا أي قتال ،وطالب المحكمة أن تنظر في األدلة وتستمع لمشيود المقدمين من كال الطرفين .كما طمب من

المحكمة أن تمنح وقتاً أطول لتحضير القضية مشي اًر إلى الصعوبات المتوقعة في إجراء المقابالت الالزمة مع الضحايا والشيود الذين ىم في

وبناء عميو طمبت المحكمة من كال الطرفين تقديم طمباتيم بالتفصيل كتابيا.
قطاع غزة.
ً

وبتاريخ  5مايو  2013وافقت المحكمة عمى طمب من الموكمين بمنحيم أربعة أشير إضافية لتقديم مرافعاتيم وتم تعيين جمسة أخرى في 7
يناير  .2014غير أن ىذه الجمسة لم تعقد ألن المدعي العام عن الدولة لم يتمكن من حضور الجمسة ،وعميو قامت المحكمة بإعادة تعيين
موعد آخر لمجمسة في تاريخ  19مارس .2014
االستمارات المطموبة من الضحايا :مرهقة وغير عممية
إضافةً لما سبق من عوائق ،ظير عائق إجرائي إضافي يتمثل في طمب تعبئة استمارة تحتوي عمى  87سؤاال ليا أسئمة فرعية ،ليصل عدد
األسئمة الكمي إلى  500نقطة ،ويتوجب عمى كل مدعي من أفراد العائمة اإلجابة عنيا ،وىي ميمة مرىقة جداً وغير عممية ،خاصةً في ظل
الحواجز المادية التي تحول دون لقاء الموكمين ومحامييم في إسرائيل (عدم القدرة عمى الوصول إلييم والتفاعل معيم وجياً لوجو) .ىذا

باإلضافةً إلى عاٌئق المغة حيث أن ىذه االستمارة بالمغة العبرية ،وبالنظر لحجم األسرة المعنية كموكمين وعدد االستمارات بمغة ال يفيمونيا،
ودون القدرة عمى التعامل مع المحامين الذين يجيدون العبرية والعربية ،يمكن فيم أثر ىذه العوائق عمى الضحايا.

التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي:
تتحمل إسرائيل باعتبارىا القوة القائمة باالحتالل المسئولية عن أمن ورفاه السكان المدنيين تحت سيطرتيا وفقاً لممادة  29من اتفاقية جنيف

الرابعة عام  .1949وفي حالة خرق ىذا االلتزام فإنو يجب عمى إسرائيل أن تقدم تعويض عن انتياك حقوق األشخاص المحميين .ىذا الواجب

منصوص عميو كذلك بموجب المادة  91من البروتوكول اإلضافي األول الممحق التفاقيات جنيف ،والذي ينص عمى أن طرف النزاع يتحمل
المسئولية عن دفع التعويضات عن األضرار الناتجة عن أي أفعال ترتكبيا قواتو المسمحة بشكل ينتيك القانون الدولي اإلنساني  .ووفقا لتعميق
المجنة الدولية لمصميب األحمر ،فإن ""المادة  91تستنسخ حرفياً المادة  3من اتفاقية الىاي المتعمقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام

 ،1907وال تمغييا بأي شكل من األشكال وىو ما يعني أنيا ال تزال قانوناً عرفياً لجميع األمم" .في الواقع ،فإن القاعدة  150من قواعد

القانون اإلنساني الدولي العرفي تنص عمى أنو" :مطموب من الدولة المسئولة عن انتياكات القانون اإلنساني الدولي أن تقدم كامل التعويضات
عن الخسائر أو اإلصابات الناجمة" .وبذلك ينتيك التعديل اإلسرائيمي رقم  8والعوائق األخرى التي تضعيا إسرائيل عن طريق التشريع أمام
الفمسطينيين الذين يسعون لجبر الضرر الناشيء عن االنتياكات اإلسرائيمية لمقانون اإلنساني الدولي بوضوح التزامات إسرائيل بحماية حقوق
الفمسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة وتقديم تعويضات عن انتياك حقوقيم.
حق الفمسطينيين في سبل انتصاف فعالة:
الحق في سبل انتصاف فعالة يكفمو أيضا القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،حيث يظير في العديد من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،والسيما

المادة  8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 6،والمادة  2من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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 5التعديل رقم  8على قانون األضرار املدنية اإلسرائيلي ،يعفي دولة إسرائيل من أي مسئولية ناشئة ع ن األضرار اليت تلحق بأي مقيم يف "منطقة معادية" خالل حالة القتال ،وجرى إقراره من قبل الكنيست
اإلسرائيلي يف تاريخ  16يوليو  .2012ملزيد من املعلومات ميكنك مراجعة ورقة املوقف اليت أصدرىا مركز عدالة وآخرون على الرابط
 ،http://adalah.org/features/compensation/positionpaper-e.pdfنظر يف تاريخ  8نوفمرب .2013
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في  19نيسان  2005تبنت الجنة الدولية لحقوق اإلنسان المبادئ والتوجييات األساسية بشأن الحق في االنتصاف والتعويض لضحايا
االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتياكات الخطيرة لمقانون اإلنساني الدولي ،والتي تم تبنييا واعالنيا من قبل الجمعية
العامة لألمم المتحدة في  16كانون األول  8.2005وتدعو المبادئ والتوجييات األساسية الدول لضمان أن قانونيا الوطني ينسجم مع

واجباتيا تجاه حقوق اإلنسان من خالل ،من بين أشياء أخرى" ،دمج قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في قوانينيا
المحمية أو تنفيذىا بطرق أخرى في نظاميا القانوني المحمي وتبني إجراءات تشريعية وادارية وتدابير مالئمة أخرى توفر وصول نزيو وفعال

وعاجل إلى العدالة" .9وقد تم تعريف نطاق ىذا االلتزام عمى النحو التالي:

 -3االلتزام باحترام وضمان احترام واعمال القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ،كما ىو منصوص عميو في مجموعات
القوانين ذات الصمة يشمل أمو ار منيا واجب الدولة:

أ) أن تتخذ التدابير ا لتشريعية واإلدارية المناسبة وغيرىا من التدابير المالئمة لمنع

وقوع االنتياكات؛
ب) أن تحقق في االنتياكات بفعالية وسرعة ودقة ونزاىة وأن تتخذ إجراء ات ،عند االقتضاء ،وفقا لمقانون المحمي والدولي ضد مرتكبي
االنتياكات المزعومين؛

ج) أن تتيح لمن يدعي وقوعو ضحية النتياك حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني إمكانية الوصول إلى العدالة عمى أساس المساواة وعمى
نحو فعال  ،كما ىو محدد أدناه ،بغض النظر عمن يكون المسؤول النيائي عن االنتياك؛

د) أن توفر لمضحايا سبل انتصاف فعالة ،تشمل الجبر حسبما ىو موضح (في المبادئ والتوجييات األساسية).10
إن طمب القانون اإلسرائيمي من أي ضحية من غير اإلسرائيميين ممن يعانون من أضرار نتيجة لمعمميات العسكرية اإلسرائيمية في فمسطين
المحتمة بتقديم شكوى إلى و ازرة الدفاع اإلسرائيمية في غضون  60يوماً من الحادث ،والتقدم بدعوى مدنية خالل عامين ينتيك أيضا النصوص

المحددة في القانون الدولي ،حيث تنص المبادئ والتوجييات األساسية عمى:

 - ٦ال تنطبق قوانين التقادم عمى االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتياكات الخطيرة لمقانون اإلنساني الدولي التي

تشكل جرائم بموجب القانون الدولي ،متى نصت عمى ذلك معاىدة واجبة التطبيق أو متى ورد ذلك في التزامات قانونية دولية أخرى.

 - ٧وينبغي لقوانين التقادم المحمية أال تكون تقييدية دون مبرر فيما يتعمق بأنواع أخرى من االنتياكات ال تشكل جرائم بموجب القانون ال
دولي ،بما فييا الحدود الزمنية المطبقة عمى الدعاوى المدنية وغيرىا من اإلجراءات.

 6تنص املادة  8من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على" :لكل شخص حق يف اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافو الفعلي من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية اليت مينحها إياه الدستور أو
القانون".
 7تنص املادة  )3(2على  ":تتعهد كل دولة طرف يف ىذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقو أو حرياتو املعًتف هبا يف ىذا العهد ،حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على ىذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة ،أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوين ،وبأن تنمى
إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصاحل املتظلمني.
 8قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  147/60يف  16كانون األول .2005
 9ملادة  2من املبادئ والتوجيهات األساسية
 10املرجع السابق مادة .3
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عمميا ،فإن ضحايا انتياكات القانون الدولي يواجيون عقبات ىائمة عند محاولتيم تقديم شكاوى أو دعاوى مدنية تتعمق بانتياكات حقوقيم .إن
عائمة فجعت بفقدان أحبائيا ودمار منزليا تحتاج إلى وقت طويل لمتعامل مع آثار األحداث قبل أن يكون أفرادىا مستعدين لمتقدم لمجيات
الرسمية وشرح ما حدث .وفي كثير من األحيان ىناك قضايا مالية أو أمنية عاجمة تحتاج إلى معالجة أوال ،ولذلك فإن مطالبتيم بتقديم شكوى
في غضون  60يوما وتحريك دعوى مدنية في غضون عامين تفرض قيوداً ال داعي ليا عمى الضحايا في وقت يكونون فيو أكثر ضعفاً

وعرضة .كما يالحظ ىنا أنو وفقا لمقاعدة  160من قواعد القانون اإلنساني الدولي العرفي ،ال يجوز تطبيق أي فترة تقادم عمى جرائم الحرب.

التوصيات:
توصيات بشأن العوائق التي تواجو الفمسطينيين في الوصول إلى العدالة
توصيات لمحكومة اإلسرائيمية:
 .1يجب عمى إسرائيل إجراء تحقيق سريع وفعال وفقاً المعايير الدولية المتعمقة باالستقاللية والحياد والدقة والسرعة والفعالية والشفافية في
كل حالة يكون ىناك شك في ارتكاب جريمة حرب فييا.

 .2يجب عمى إسرائيل إزالة العوائق المالية واإلجرائية والقضائية التي تمنع الفمسطينيين في قطاع غزة من الوصول إلى االنصاف الفعال
أمام نظام المحاكم اإلسرائيمية المدنية .واألىم من ذلك فإن قانون الضرر اإلسرائيمي يجب أن يعدل لضمان قدرة ضحايا االنتياكات
عمى طمب التعويض وجبر الضرر الذي عانوه خالل مجرى حالة "القتال".
 .3باإلضافة إلى ذلك ،يجب عمى إسرائيل أن ترفع القيود التي تفرضيا عمى قدرة الفمسطينيين في قطاع غزة عمى الوصول والحركة،
وأن تسمح لمشيود والضحايا بمقابمة ممثمييم القانونيين داخل إسرائيل إلنجاز متطمبات المحاكمة ،كالفحوصات الطبية وحضور

جمسات المحكمة.

 .4يجب عمى إسرائيل تعديل متطمبات الضمانات المالية لممحكمة ،التي تتجاوز باستمرار القدرات المالية لمضحايا بشكل يحرميم ويقف
كعائق أمام الفمسطينيين في فمسطين المحتمة في التقدم بقضايا مدنية أمام المحاكم اإلسرائيمية.
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توصيات إلى المجتمع الدولي:

اسعيد  ،وأن يحافظ عمى الوجود الدولي خالل إجراءات
 .1نشجع المجتمع الدولي عمى حضور جمسات المحكمة لقضية عائمة أبو
ّ
وجمسات المحكمة.
 .2بالتساوق مع المسئولية التي تقع عمى عاتق الدول كأطراف ثالثة باحترام وضمان احترام القانون الدولي ،فإن عمى المجتمع الدولي
أن يستخدم وسائل الضغط القانونية عمى إسرائيل لاللتزام بواجباتيا القانونية ،وعمى وجو الخصوص أن توقف خروقاتيا لقواعد
القانون الدولي الناتجة عن عممياتيا العسكرية في قطاع غزة.
ضرر المدنية اإلسرائيمي وتوفير تعويضات وجبر
 .3أن يضغط المجتمع الدولي عمى إسرائيل إللغاء التعديل رقم  8عمى قانون األ ا
لمضرر عادلين لمفمسطينيين من ضحايا انتياكاتيا.
 .4أن يحث المجتمع الدولي إسرائيل عمى إزالة جميع العوائق اإلجرائية والمادية التي تواجو قدرة المدنيين الفمسطينيين في قطاع غزة
عمى الوصول إلى المحاكم اإلسرائيمية.

8

