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األربعاء 6 آب 2014

جرائم إسرائيل يف القانون الدويل اإلنساين

فضل عبد الغين

مشكلتنا مع روسيا
عندما ُيسأل أي مسؤول أو صحفي إسرائيلي: ملاذا تقصفون وتقتلون األهايل يف قطاع غزة؟ تكون اإلجابة حاضرة، وبقوة: 
التربير، حىت يف  بشرية. مسعنا هذا  الرئيس عن ذلك حركة محاس اإلرهابية اليت حتتمي ابملدنيني، وتتخذهم دروعاً  املسؤول 
قصف مراكز ومقرات اتبعة لألمم املتحدة، ومنشآت مشمولة ابحلماية، كاملستشفيات واملدارس واملساجد والكنائس، وأصبح 
ذلك التربير، بسبب املاكينة اإلعالمية الرهيبة املكتوبة واملسموعة للكيان الصهيوين، أمراً شبه مسلم به لدى كثريين يف الغرب، 
وسط ضعف شديد يف الرد على ذلك ابللغة االنكليزية حتديداً. وكذلك احلال يف استهداف منازل القادة السياسيني للمقاومة، 
فاملسؤولون واإلعالميون اإلسرائيليون يكررون مقولة إن هؤالء أهداف مشروعة، حىت حتول ذلك إىل شبه مسلمة لدى قطاع 
واسع عريب وغريب يف هذه املسألة. ومثة االنبهار العجيب إبرسال إسرائيل حتذيرات لألهايل قبل عمليات القصف والتدمري، 

وتباهيها بذلك يف التحقيقات اليت تصدرها بعد حروهبا.

املدنيون وإشاعة الدروع البشرية
حيكم القانون العريف اإلنساين طبيعة النزاع املسلح بني إسرائيل واملقاومة الفلسطينية حبركة محاس وغريها، ويعترب ملزماً جلميع 
األطراف، وكذلك تنطبق املادة املشرتكة رقم ثالثة يف اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1949، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949 اخلاصة ابألراضي احملتلة. فإذا فرضنا، جداًل، صدقية الرواية اإلسرائيلية أن محاس تتحصن ابملدنيني، وتستخدمهم 
دروعاً بشرية، فذلك ال يعفي إسرائيل من مسؤوليتها القانونية، وال يربر وجود شخص، أو عدة أشخاص يف منطقٍة أن تبيد 
إسرائيل أسرته، أو تستهدف السكان املدنيني يف تلك املنطقة، وتقتلهم مجيعاً. ومن هنا، يقع على إسرائيل أن تثبت ابلرباهني 

أسباب استهدافها املدارس أو املستشفيات أو املنازل السكنية.
نعم، حيظر القانون الدويل استخدام املدنيني دروعاً بشرية، ومن ذلك السيطرة على منطقة وإجبارهم على البقاء فيها، )ومل يثبت 
أن املقاومة الفلسطينية ارتكبت ذلك(. وابلتايل، فإن املسؤولية تقع على إسرائيل أن تربر هجومها، وليس العكس. ويف حال 
ثبتت صحة االدعاءات اإلسرائيلية، فإن عليها أن متيز يف استهدافها بني املدنيني والعسكريني، واثنياً التناسب يف اهلجوم، حبيث 
تقع على املهاجم مسؤولية إلغاء اهلجوم أو تعليقه، يف حال كان الضرر املدين املتوقع أكثر أمهيًة من اهلدف العسكري. وحبسب 
اللجنة الدولية للصليب األمحر، يف هذا اخلصوص، فإنه “يتوجب حقن دماء املدنيني، وجتنب األهداف املدنية يف أثناء القيام 
ابلعمليات احلربية”. مبعىن أن الضرورة العسكرية ختضع لألحكام العرفية املتعلقة هبا، أما إذا أردان االحتكام للمنطق اإلسرائيلي 
بقتل وتدمري مجيع األهداف اليت حيتمل أهنا تشكل خطراً عسكرايً مل يثبت بعد، فهذا يشكل نسفاً اتماً ألبرز مبادئ القانون 

الدويل اإلنساين، وتربيراً غوغائياً لعمليات القتل والتدمري.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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لكن، على الرغم من ذلك كله، فإن مجيع املؤشرات تؤكد أن القوات اإلسرائيلية تستهدف متعمدة املدنيني، وليس بشكل 
فيها  اليت قتل  الوقت نفسه. ففي معظم اهلجمات  أنه قتل وتدمري متعمد وعشوائي يف  عشوائي، كما يردد كثريون، مبعىن 
مدنيون، ال يوجد حىت اللحظة أي دليل ملموس على وجود قوات، أو أسلحة، للمقاومة الفلسطينية يف تلك املنطقة، قبل 
اهلجوم أو يف أثنائه، كما أن نسبة النساء واألطفال إىل اجملموع الكلي للقتلى %34 )بلغ عدد الضحااي قرابة 1850 بينهم 
390 طفاًل و210 نساء(، ويف حال اجلرحى %47 )بلغ عدد اجلرحى حنو 10 آالف، بينهم 2830 طفاًل و1940 
امرأة(. وهذه إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية منذ 8 يوليو/متوز املاضي حىت 4 أغسطس/آب اجلاري. ورمبا تكون إسرائيل 
قد استهدفت، عرب هجماهتا، مواقع وأسلحة اتبعة للمقاومة، قرب أماكن سكنية، لكن هذه النسب املرتفعة يف سقوط النساء 

واألطفال، قتلى أو جرحى، دليل صارخ على تعمد استهداف املدنيني.

جرائم حرب إسرائيلية
إذن، خرقت القوات اإلسرائيلية أهم املعايري يف القانون العريف اإلنساين، مرتكبة بذلك جرائم ترقى إىل أن تكون جرائم حرب، 
خصوصاً إذا علمنا أن األسلحة اإلسرائيلية يف وسعها التخفيف، بشكل هائل، من نسب اإلصابة يف صفوف املدنيني، مبا 
متتلكه من تكنولوجيا متطورة، غري موجودة يف أسلحة املقاومة الفلسطينية، فبعض الصواريخ اإلسرائيلية حتمل كامريات خاصة، 
متّكن من يطلقها من مراقبة اهلدف، وابلتايل، تغيري مساره، يف حني تبني له عدم وجود منشآت، أو أهداف عسكرية. ولكن، 
فيما ظهر من حصيلة الضحااي يبدو لنا أن مطلق الصاروخ أتكد من أنه سيقتل نساء وأطفااًل ورجااًل مدنيني، وتركه يستمر 

يف إكمال طريقه، حىت قتلهم!
ونرى أن إسرائيل توسعت يف هذه احلرب بقتل املدنيني، وعلى حنو ممنهج، وأصبحت اجلرائم ترقى إىل مصاف اجلرائم ضد 
اإلنسانية، وهذه منهجية وسياسة حكومة. أما فيما يتعلق ابستهداف القادة السياسيني حلركات املقاومة الفلسطينية، وجتييش 

الرأي العام على
اعتبارهم أهدافاً مشروعة، فذلك ال يغرّي من احلقيقة شيئاً، بل ال بد من العمل، بشكل حثيث، للرد حقوقياً على االدعاءات 
السياسي  القائد  أيضاً، وهي أن يشرتك  املسألة  الوضوح، يف هذه  الدويل اإلنساين يف غاية  فالقانون  واألابطيل اإلسرائيلية، 
ابلتخطيط العسكري، أو أن يشارك فعلياً يف امليدان العسكري، ويتحول إىل مقاتل. ما عدا ذلك فهو هدف مدين، حيظر يف 
مجيع األحوال استهدافه، وعلى إسرائيل، يف هذه احلالة، أن تثبت، ابألدلة والرباهني، مشاركة السياسي الذي قتلته أبنه ساهم 

يف العمليات القتالية، وإال تكون قد ارتكبت جرمية حرب.
وحىت يف حال استهداف القادة العسكريني، والذي يسمح به القانون الدويل اإلنساين، فإن على اجلهة املهامجة أن حترتم مبدأ 
التناسب الذي ذكرانه سابقاً، هل تقبل إسرائيل أن تقصف املقاومة الفلسطينية منزل أحد عناصرها، وتقتله مع مجيع أفراد أسرته؟
يعترب جزءاً من  وقد انبهر كثريون يف الغرب إبعطاء إسرائيل حتذيرات، قبل ارتكاهبا عمليات القصف والتدمري، وهذا أيضاً 
قيمة هلذه  الذي يرتافق مع ضخ إعالمي منظم وهائل. وحنن، كحقوقيني، نرى أن ال  التضليل واخلداع اإلسرائيلي  سياسة 
التحذيرات، ألهنا مل تكن فعلية، أي جيب أن حتتوي على معلومات عن مكان اهلجوم وزمانه. واثنياً، وهو األهم، املدة الزمنية 
املعطاة بعد التحذير جيب أن تكون كافية إلخالء املكان. وفوق كل ذلك وبعده، فإن إطالق التحذيرات وإعطاءها، ولو 
كانت فعالة، فإن القانون الدويل اإلنساين واضح جداً أبنه ال يعفي الطرف املهاجم من مبدأي التمييز والتناسب، السابقي 
الذكر، بل إننا نتهم إسرائيل، وبوضوح، بتحويل التحذيرات من أداة نبيلة إىل سالح حرٍب، يهدف إىل هتجري سكان املنطقة، 

ونشر اخلوف والرعب يف نفوسهم.
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السلطة الفلسطينية واحملكمة اجلنائية الدولية
أخرياً، وفيما يتعلق ابحلصار املفروض على قطاع غزة، فإن إسرائيل ما زالت بيدها السيطرة الفعلية على حدود القطاع الربية 
والبحرية واجلوية، والكهرابء واملياه واالتصاالت، وقانون األراضي احملتلة الوارد يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإسرائيل 
طرف فيها، يسري على قطاع غزة، على الرغم من االنسحاب القسري منه، وتنص املادة 33 على “حظر العقوابت اجلماعية 
والتهديد واإلرهاب”، وتنص املادة 55 على “تزويد السكان ابملؤن الغذائية واإلمدادات الطبية”، واملادة 59 “على دولة 
االحتالل السماح بعمليات اإلغاثة”. ويف القانون العريف اإلنساين، القاعدة 53، “حيظر جتويع السكان املدنيني كأسلوب من 

أساليب احلرب”، والقاعدة 55 “السماح ألطراف النزاع مبرور مواد اإلغاثة اإلنسانية للمدنيني”.
يبقى كل ما ذكر حرباً على ورق، ما مل تتم مالحقة مرتكيب اجلرائم، وتقدميهم للعدالة، ومنعهم من اإلفالت املتكرر من العقاب، 
والذي يرسل جلميع اجملرمني، على وجه األرض، رسالة ضمان ابالستمرار يف ارتكاب اجلرائم، وسط محاية سياسية روسية 
صينية، يف حالة النظام السوري، وأمريكية أوروبية يف حالة إسرائيل. جيب فصل املسار السياسي متاماً عن املسارين احلقوقي 
واإلنساين، ألن من حق أهايل الضحااي مشاهدة َمن قتلوا واعتدوا على أبنائهم وأمواهلم يساقون إىل احملاكم، مجيعاً من دون 
متييز بني عرق أو دين. وهبذا التوجه، نوصي السلطة الوطنية الفلسطينية أبن تصادق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية، وأن يتم الفصل بني مسار املفاوضات وحقوق الضحااي. وال بد من التوجه إىل هذه احملكمة، إنصافاً لعشرات آالف 

اأُلسر الفلسطينية اليت قتل أبناؤها، أو دمرت منازهلا، وشرد واعتقل وعذب أهلها عشرات السنني.
بغري ذلك، إسرائيل ماضية، وبقوة، يف االستمرار كلما أرادت ارتكاب جرائمها، والوالايت املتحدة وبعض الدول األوروبية 
مستمرة يف تزويدها ابلسالح والعتاد، على الرغم من استخدام هذا السالح يف ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، 

على غرار تزويد روسيا وإيران النظام السوري ابألسلحة.
وال بد من تطبيق قيم حقوق اإلنسان وقوانينها على مجيع الشعوب، فلقد ترسخ شعور اتم لدى شعوب منطقة الشرق األوسط 
أبن قيم العدالة والدميقراطية وحقوق اإلنسان ال تنطبق عليهم، وأهنا جمرد حرب على ورق، يتم استخدامه عند الضرورة السياسية، 

بغض النظر عن جوهر اإلنسانية، مث يسألونك من صنع التطرف، وكيف حنارب اإلرهاب!؟
 

مت نشر املقال يف صحيفة العريب اجلديد
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