دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية،

الموضوع :دعوة للشروع الفوري في إجراء التحقيقات الداخلية بموجب قرار الجمعية العامة للمم
المتحدة رقم )(A/RES/64/10
دولة رئيس الوزراء،
في يوم  25أيلول/سبتمبر  ،2009أصدرت بعثة المم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة تقريرها الشامل الذي
اتّسعم بموضعوعيته ومهنيتعه ونزاهتعه .وقعد اشعتمل هعذا التقريعر علعى تفصعيل وافٍع لنتهاكعات حقعوق النسعان وقعوانين وأععراف
الحرب ،تلك النتهاكات التي تشكّل جرائم حرب وقد ترقى إلى الجرائم ضد النسانية ،والتي ارتكبت خلل العدوان العسكري
الجوي والبري الذي شُنّته قوات الحتلل السرائيلي على قطاع غزة على مدى  23يومًا من شتاء العام الماضي .وحيث أن
جانبًا كبيرًا من التقرير المذكور يتعرّض للنتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ،وهي القوة القائمة بالحتلل ،فهو يتطرق كذلك
إلى الخروقات التي أَقدمت عليها المجموعات الفلسطينية المسلحة ،والسلطات الفلسطينية القائمة في كل من قطاع غزة والضفة
الغربية.
وقعد أيّدت السعلطات الفلسعطينية المسعؤولة التقريعر العذي أصعدرته بعثعة العمم المتحعدة لتقصعي الحقعائق ،كمعا نجحعت فعي تقعديم
مسودات قرارات لمجلس حقوق النسان ،والجمعية العامة للمم المتحدة بمساندةٍ كاملةٍ من أبناء الشعب الفلسطيني .وفي يوم 5
تشعرين الثعاني/نوفمعبر  ،2009اعتمعدت الجمعيعة العامعة للعمم المتحعدة القعرار رقعم ) ،(A/RES/64/10العذي يحثّع الجعانب
الفلسعطيني علعى إجعراء تحقيقعات داخليعة مسعتقلة وذات مصعداقية ،وبمعا يتوافعق معع المععاير الدوليعة ،فعي النتهاكعات الخطيعرة
للقانون الدولي لحقوق النسان ،والقانون الدولي النساني في قطاع غزة ،وذلك من أجل ضمان العدالة للضحايا المدنيين الذين
سقطوا في النزاع ومحاسبة مرتكبي هذه النتهاكات .وعلى نحو مماثل ،يدعو التقرير إسرائيل إلى إجراء تحقيقاتها الداخلية.
ونحن ،بصفتنا مؤسسات غير حكومية تعمل في مجال حقوق النسان ،ندرك الجهود التي شرع الجانب الفلسطيني في بذلها في
إطعار سععيه نحعو تحقيعق العدالعة لبنعاء الشععب الفلسعطيني .ومعن أجعل التأكعد معن أن جهعود منظمعة التحريعر الفلسعطينية لسعناد
ت إضعافيةٍ لتنفيعذ
التقريعر علعى مسعتوى العمم المتحعدة ستكتسعب قيمعةً دائمعةً ،فإننعا نعرى أنعه يتعوجّب الشعروع العن فعي خطعوا ٍ
التوصيات التي خرج بها التقرير ،إلى جانب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة المذكور.
وحيعث أنعه معن المتوقعع أن يقعدم العمين الععام للعمم المتحعدة تقريعره حعول تنفيعذ قعرار الجمعيعة العامعة للعمم المتحعدة فعي يعوم 5
شباط/فبراير  ،2010فإننا نح ثّ ،بصفتنا مؤسسات غير حكومية فلسطينية ودولية ،السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية و
قطاع غزة على الشروع فورًا في إجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية بما يتفق مع المعايير الدولية المرعيّة ،وبما يتماشى مع
التقرير الصادر عن بعثة المم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في قطاع غزة.
إنه لمن الهمية بمكان التأكيد على أنه يقع على السلطات الفلسطينية المسؤولة واجب بأن تنفّذ التوصيات التي جاء بها تقرير
بعثة المم المتحدة لتقصي الحقائق برمّتها ودون إبطاء .وحيث أن السلطات الفلسطينية المسؤولة قد أعربت عن نيّتها ،وعبرت
ععن عزمهعا علعى الوفعاء بمطلعب المجتمعع العدولي العذي يُملعي علعى أطعراف الصعراع المباشعَرة فعي إجعراء تحقيقعات داخليعة تتّسعم
بالمصعداقية ،وحيعث أن الموععد النهعائي المحعدد لتقعديم تقريعر العمين الععام للعمم المتحعدة بعات وشعيكًا ،فإننعا نحثّكعم علعى اتخعاذ
خطعوات واضعحة وعلنيعة علعى الفعور بهعدف محاسعبة أي أشعخاص يثبعت أنهعم مسعؤولين ععن ارتكعاب النتهاكعات العتي يورِدهعا
التقرير على وجه التفصيل.
ومع العلم بأن القانون الدولي المطبّق في حالت النزاعات المسلحة يميّز تمييزاً واضحاً بين المعايير التي تبرّر الشروع في
نزاع مسلح وبين القيود المفروضة على السلوك المقبول في أثناء القيام بالعمال العدائية ،فإننا نود التأكيد أن الحالة موضوع
البحث هنا تُعنى حصراً بالقواعد المنطبقة على سير العمال العدائية أثناء الصراع المسلح.
يشعار إلعى أن إسعرائيل ل تعزال تواصعل رفعض احعترام سعيادة القعانون ،واللتزامعات العتي يرتّبهعا عليهعا القعانون العدولي النسعاني
والقعانون العدولي لحقعوق النسعان معن خلل اسعتمرارها فعي ممارسعاتها غيعر القانونيعة ،بمعا فعي ذلعك الحصعار العذي تفرضعه علعى
قطاع غزة ،وتنكرها لتقرير بعثة المم المتحدة لتقصي الحقائق وشجبه ،ورفض النتائج المعزّزة بالحقائق التي خرج بها هذا

التقريعر بشعأن النتهاكععات العتي ارتكبتهعا .ولكعي يتمكّنع الفلسعطينيون معن مواصععلة كفعاحهم الععذي يكفعل لهعم التمتعع بحقعوقهم
المشعروعة كشععب ،فمعن الضعروري أن تتبنّى القيعادات الفلسعطينية ووممثلعو الشععب نهجًا يرتكعز علعى سعيادة القعانون واحعترام
حقوق النسان.
إننا نتطلّع إلى الحصول على معلومات بشأن الخطوات اليجابية التي ستتّخذونها لنفاذ الجراءات المحلية الضرورية للتحقيق
في النتهاكات التي مسّت أحكام القانون الدولي لحقوق النسان والقانون الدولي النساني ،ومسائلة الشخاص الذين يثبت أنهم
ارتكبوا هذه النتهاكات ،ومعاقبتهم حيثما اقتضى المر وعلى نحو ما أوصت به بعثة المم المتحدة لتقصي الحقائق.
نلفعت عنايعة فخعامتكم إلعى أنعه قعد تعم إرسعال نسعخة ععن هعذه الرسعالة إلعى السعيد الرئيعس محمعود عبعاس ،رئيعس اللجنعة التنفيذيعة
لمنظمة التحرير ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
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