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االفتتـاحيــة

على  نأسف  فإننا  وبينكم،  بيننا  جرى  الذي  بعد كل  اإلسرائيليون،  أيها 
إلى  لتريحكم  واحدة  مرة  تخرج روحها  أن  أبت  فينا  الضحية  ألن  إزعاجكم، 
واقتصاديا  باهظة عسكريا  خسائر  فتحملتم  يحتمل،  مما  أكثر  صبرت  األبد، 

ونفسيا للسيطرة عليها أو إلزهاقها ولم تنجحوا.
نأسف لكم، ألن أرضنا فيها زيتون كثير يعيق زرقة عيونكم التي اعتادت 
حرب  تكاليف  فتحملتم  الصناعية،  أو  املستوردة  النباتات واألش��ج��ار  على 

املستوطنني في مالحقة الفالحني وحرق األشجار وحبات الزيتون.
فأصبحنا  عندكم،  من  عندنا أكثر  املواليد  نسبة  ألن  إزعاجكم  على  نأسف 
التام  دولتكم ونقاءها  ويهودية  ومستقبلكم  وجودكم  على  دميغرافيا  خطرا 

منا.
الطبيعي  أم��ام التطور  عقبة  نقف  ألننا  لكم،  نأسف  اإلسرائيليون  أيها 
اللعب  م��ن  أط��ف��ال��ك��م  ون��ح��رم  ال��ف��اخ��رة،  ومساكنكم  اجلميلة  ملستوطناتكم 
وافرات  أيل  أدوميم وبيت  أربع ومعالي  واللهو واجلري في ساحات كريات 

وعصيون وغيرها.
نأسف على إزعاجكم من قبل عمالنا البائسني الفقراء، وهم يتزاحمون في 
تصاريح،  بال  وت��ارة  بتصاريح،  ت��ارة  حواجزكم  على  الباكر  الفجر  ساعات 

بلباسهم الرث، ونعاسهم املشحون بفوضى اجلوع والليل.
شوارعكم  من  متر  القدمية  ألن مركباتنا  لكم،  نأسف  اإلسرائيليون  أيها 
الدائمة،  مالمحهم وكآبتهم  تستفزكم،  ركابنا  وج��وه  ال��ب��اه��رة،  االلتفافية 
والتلوث  واخل��وف  األرق  لكم  تسبب  العالية  وأصواتهم  املتسخة  مالبسهم 

البيئي.
نأسف لكم، ألن أسرانا وأسيراتنا صبروا في سجونكم أكثر من  33عاما 
أن  دون  القادم  حريتهم  زم��ن  عن  الدفاع  على  يتجرأون  صامدين،  وم��ازال��وا 

ييأسوا.
نأسف لكم، ألنكم اضطررمت إلى بناء سجون ومعسكرات جديدة، وتوسيع 
بشرية  م��وارد  كلفكم  مما  واملعتقلني،  األس��رى  آالف  الستيعاب  منها،  القائم 

كثيرة من السجانني، وأجهزة عديدة وثمينة من أدوات القمع والبطش.
أي���ه���ا اإلس���رائ���ي���ل���ي���ون ن���أس���ف ع��ل��ى اإلزع��������اج، ألن أط��ف��ال��ن��ا ي��ك��ره��ون 
فوق  الفلسطيني  العلم  ب��احل��ج��ارة، ويعلقون  فيرجمونهم  مستوطنيكم، 
 األسطح واألشجار، مما يشوش سماءكم وذاكرتكم التي ال تريد أن تتذكرنا.
ناسف لكم، ألن إحدى أمهاتنا الفلسطينيات واسمها حورية، أجنبت شخصا 
دعاكم  عندما  الزائفة،  أسطورتكم  قصائده  فهتكت  دروي��ش،  محمود  يسمى 
للعيش معنا كبشر وليس كجنود مسلحني خائفني من اآلخرين، وهو يقول: 

نحن نحب احلياة ما استطعنا إليها سبيال. 

القدس،  نأسف لكم، ألن قبة الصخرة واملسجد األقصى ال زاال ثابتني في 
رغم عملكم الدءوب ليل نهار في احلفر حتتهما بحثا عن هيكل لم جتدوه.

م������ن ج����دي����د،  م�����ي�����الده�����ا  ب����ي����ت حل������م أض�����������اءت ش�����ج�����رة  ن�����أس�����ف ألن 
ب���ع���د أن ح����اص����رمت ك��ن��ي��س��ة امل���ه���د وأط���ل���ق���ت���ك���م ال���ق���ن���اب���ل ع���ل���ى ال�����ع�����ذراء، 
ال����س����الم. ع�����ن م����دي����ن����ة  رح������ل  أو  م������ات  ق�����د  ن����وي����ل  ب����اب����ا  أن   واع����ت����ق����دمت 

ذاكرتكم اجلماعية،  شوشنا  فقد  إزعاجكم،  على  نأسف  اإلسرائيليون،  أيها 
عندما احتفلنا مبدينة أريحا عشرة آالف سنة، فشككنا بوجودكم وتاريخكم 

على هذه األرض، عندما لم جند اسما لكم فيها، وال حجرا يدل عليكم.
أيار من كل عام، ونحن نحيي ذكرى نكبتنا  نأسف على إزعاجكم في 15 
استقالل دولتكم، حيث تخرج  الفلسطينية عام  1948وفي ذكرى  ومأساتنا 

ضحايانا من مذابحها ومنفاها لتشير إليكم وتعّكر احتفاالتكم.
نأسف ألن أما فلسطينية أجنبت شخصا يسمى مروان البرغوثي، وأخرى 
أجنبت احمد سعدات، وثالثة حتمل في أحشائها بطال تشير كل الدالالت انه 
على  ال��والدة  ساعة  وسيهتف  محاكمكم،  بشرعية  يرفض االع��ت��راف  سيظل 

مسامعكم: االحتالل مصيره إلى زوال.
أيها اإلسرائيليون، نأسف على إزعاجكم، ألن تالميذنا في صباح املدارس 
قادتكم  حسابات  فسقطت  وفؤادي،  حبي  لك  بالدي،  بالدي  يوم:  كل  يهتفون 

بان الكبار ميوتون والصغار ينسون.
إنسانية  أسرنا اجلندي شاليط، حيث كان يقوم مبهمة  لكم، ألننا  نأسف 
ك��ي يناموا  األب��ي��ض  والفسفور  القنابل  سكانها  على  يلقي  غ���زة،  ق��ط��اع  ف��ي 

هادئني!
نأسف لكم، ألننا أطلقنا على دوار املنارة في مدينة رام الله اسم الشهيدة 
دالل املغربي، فذكرناكم بشهدائنا احملجوزين في مقابر األرقام سنني طويلة، 

وأثرنا فيكم اخلوف من عودة الشهداء من موتهم ليعلنوا احلقيقة.
ف��ي هذا  بقائنا  استمرار  ألن  إزع��اج��ك��م،  على  نأسف  اإلسرائيليون،  أيها 
من  فتحولتم  صفوفكم،  في  وجودية  أسئلة  وأثار  مبجتمعكم،  أضر  قد  املكان 

دولة مدنية وحضارية كما أرادها هرتسل إلى دولة عنصرية فاشّية.
معكم  املتكافئ  التعايش  مبدأ  قبولنا  بعد  نعلم  لم نكن  ألننا  لكم،  نأسف 
هناك  جديد،  من  إل��ى الغيتو  بأنكم ستهربون  التاريخي،  وطننا  ارض  على 
السالم  تكرهون  امل��راق��ب��ة، كأنكم  وأب���راج  العسكري  واحل��اج��ز  اجل��دار  وراء 

واحلياة. 

الت�شريعي  املجل�س  يف  ن��ائ��ب  وامل��ح��رري��ن،  الأ���ش��رى  ���ش���ؤون  وزي���ر  ق��راق��ع:  عي�شى   *
الفل�شطيني، وع�ش� يف اجلمعية العامة ملركز بديل. 

أيها اإلسرائيليون، الغيتو ليس مالذكم اآلمن!
بقلم: عيسى قراقع * الشرعية الدولية وعقبة نظام الفيتو 

الفيتو األمريكي على مشروع قرار إدانة االستيطان اإلسرائيلي لم يكن األول، 
من  شكل  هو  وأنظمتها  املتحدة  األمم  عمل  آليات  ومبقياس  األخير.  يكون  ولن 
أشكال "الشرعية الدولية" السائدة املستندة إلى امليثاق الذي وضع في جانبه 
التنظيمي ليحفظ للقوى العظمى مصاحلها وهيمنتها حتى وان تعارضت مع 
أسس القانون الدولي ومبادئ العدالة. وعليه، يكون من غير املجدي التساؤل 
عن أسباب الفيتو، إذ أن األهم فلسطينيا هو كيف يتم توظيف اآلليات املتاحة 
دوليا لتصبح أداة نضالية تتجاوز الفيتو، ورمبا تعطله، وتصب في مصلحة 

حقوق الشعب الفلسطيني.
يخطئ من يظن أن ما يعرف بالشرعية الدولية هي مجرد تطبيقات للقانون 
الدولي. ويخطئ من يظن أن القانون الدولي كقواعد قانونية منظمة للعالقات 
الدولية. ويخطئ أيضا من يظن أن  العالقة بني  الدولية هو ضابط الشرعية 
وأب��دا  دائما  منوطة  اإلحكام  مغلقة  دائ��رة  الدولية  والشرعية  الدولي  القانون 
ب��إرادة ال��دول العظمى. فالعالقات الدولية وان كانت تدور في دائ��رة ما أصبح 
يعرف بالشرعية الدولية، لم تكن يوما مجرد انعكاس أو تطبيق لقواعد القانون 
ومبادئ العدالة؛ بل ما بني االثنني تقف املصالح والتوازنات السياسية للدول. 
هي  العظمى  القوى  بني  السياسية  وال��ت��وازن��ات  املصالح  أن  ه��ذا  من  يفهم  وال 
الناظم الوحيد للشرعية الدولية وتطبيقاتها؛ فهناك حاالت كثيرة خرجت فيها 
العالقات عن إطارها )القانون والشرعية(. وهذا اخلروج الذي وجد تعبيرات له 
في حروب عاملية وصراعات دولية وغير دولية، كان جزءا ال يتجزأ من تصحيح 
مسارات الشرعية أو متخض عن توسيع نطاق الشرعية. ولكن من املهم مالحظة 
انه حتى في حاالت اخلروج تلك، كما في احلروب، واألزمات الدولية، وحروب 
الذي  العدالة، احملور اجلاذب  الدولي ومبادئ  القانون  التحرير، وغيرها، بقي 

يضبط إيقاع العالقات الدولية في النهاية. 
إذا كان عدم تطبيق الشرعية الدولية في حلظة ما، وفي حالة ما هو االستثناء 
)القانون  اجل��اذب  احمل��ور  يفعل  لم  فلماذا  العام،  باملعنى  مؤقت  أم��ر  باعتباره 

الدولي ومبادئ العدالة( فعله حتى اآلن في احلالة الفلسطينية؟ 
بال شك، املصالح السياسية والتوازنات الدولية والتي تتحكم بها الدولي 
العظمى، هي اإلجابة الصحيحة، )ولكن غير الشاملة(، ملا يوصف بحق فشل 

الشرعية الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ نشأتها.
ال��س��ؤال ال���ذي ال ب��د م��ن ط��رح��ه ه���و: م��ت��ى ك��ان��ت م��ص��ال��ح ال����دول العظمى 
وتوازناتها في مصلحة حركات التحرر؟ أو بصيغة أدق، كيف متكنت الشعوب 
املستعمرة واملستضعفة من نيل حريتها وحتررها في ظل توازنات دولية على 
)القانون  الدولية  الشرعية  خاللها  كانت  األق��ل  على  أو  ضدها،  عملت  األغلب 

ومبادئ العدالة( مقيدة بتلك التوازنات واملصالح؟
اإلجابة القاطعة تتمثل في كفاح الشعوب بشتى الوسائل ومبختلف أشكال 
مبادئ  الدولي  )القانون  اجل��اذب  احمل��ور  لتحفيز  قل  أو  ذاتها،  لفرض  النضال 
كان  التحرر  حلركات  الذاتي  فالفعل  الدولية.  الشرعية  إيقاع  لضبط  العدالة( 
هو العامل احلاسم في تغيير املعادالت الدولية، وليس مصالح الدول العظمى 
والتوازنات الدولية. فالشعوب لم تتحرر بقرارات دولية صادرة عن الشرعية 
الدولية، بل بفعلها هي، حيث فرضت ذاتها، أو أجبرت مفاعيل الشرعية الدولية 

على اإلقرار بها.
على املستوى الفلسطيني، ومنذ انطالق ما سمي بعملية السالم، مت تبني 
الصلة.  ذات  الدولية  الشرعية  ق���رارات  تطبيق  خ��الل  من  السالم  حتقيق  مبدأ 
ورغم أن إسقاط الوسائل واألشكال النضالية األخرى مثار جدل ومحل تساؤل، 
إال إن اإلشكالية األعظم تتبدى في إن هذا اخليار ُفهم فلسطينيا على انه خيار 
التفاوض مع إسرائيل برعاية دولية غير نزيهة. وعليه، توالت جوالت التفاوض 
القوة  مرتكزات  الفلسطيني  امل��ف��اوض  خاللها  اسقط  عاما،  لعشرين  وام��ت��دت 
إلسناد موقفه. وأسوأ ما في األمر أن آليات العمل على املستوى الدولي؛ سواء 
تلك املتوافرة في الهيئات الدولية، أو املتاحة للتحرك في األوساط غير الرسمية، 
أهملت، أو مت التعامل معها مبوسمية وبخجل. وبالتالي، ظهرت، حتى أفضل 
الدولي، وكأنها ردات فعل غير مدروسة ال  الفلسطينية على املستوى  اخلطى 
يرجى منها حتقيق شيء؛ أو قل أنها لم تكن أكثر من تظاهرات إعالمية. فليس 
صحيحا االدع��اء بان متطلبات التفاوض تقضي بإسقاط الوسائل األخ��رى، أو 
تتطلب جتنب مواجهة اآلخر في معارك جدية؛ فاإلستراتيجية الوطنية تقضي 
قوة  لتصليب  محفل  كل  في  املواجهة  وخ��وض  لالشتباك،  اإلع���داد  بالضرورة 

املوقف الوطني، أو اقله إلضعاف موقف اآلخر.  
خالصة القول انه إذا كان املطلوب حال مؤسسا على الشرعية الدولية، فان 
في  ك��ان  وان  األدوات،  ه��ذه  تفعيل  وان  ٌتفعل.  أن  يجب  نفسها  الشرعية  أدوات 
تطبيقاته يعتمد على املجتمع الدولي ككل، يبقى مسؤولية فلسطينية بالدرجة 
األولى. فمفاعيل وحركة الشرعية الدولية ستظل تدور خارج إطار القانون الدولي 
ومبادئ العدالة، ما لم تتوافر إستراتيجية فلسطينية جتبرها على االنتظام في 
دائرة إحقاق احلقوق املقررة. ولعل توصيات تقرير غولد ستون وخارطة فرض 

املساءلة املطروحة فيه هي إحدى الركائز األساسية التي ميكن البناء عليها. 
   

هيئة التحرير

)www.zoriah.com :الدمار الذي خلفه العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة، رفح 2009 )امل�شدر
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ال يزال اإلفالت من العقاب سائدا في األرض الفلسطينية احملتلة، وهذا األمر واضح 
غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العسكري  الهجوم  حيال  الدولية  االستجابة  نوعية  في 
احملتل بني 27 كانون أول 2008 – 18 كانون ثاني 2009، والذي سقط فيه أكثر من 
1،400 فلسطينيا، واكثر من 5000 جريح.1 وكان 83% من بني الضحايا الفلسطينيني 
الفلسطينيون  الرابعة، معظمهم من الالجئني  اتفاقية جنيف  مدنيني محميني مبوجب 
التطهير  لعملية  نتيجة  غ��زة  قطاع  إل��ى  وممتلكاتهم  ديارهم  من  قسرا  هجروا  الذين 

العرقي اإلسرائيلية خالل نكبة عام 1948.
احملتل،  غ��زة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العسكري  الهجوم  على  عامني  م��رور  وبعد 
محاكمة  جتر  فلم  الدولية؛  املعايير  تلبية  في  )الوطنية(  الداخلية  التحقيقات  فشلت 
أولئك املسؤولني عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، ولم تقدم أية تعويضات 
بدأ،  كيف  موضحا  غولدستون،  تقرير  عن  عامة  حملة  امللخص  ه��ذا  يقدم  للضحايا. 
والعملية التي مّر خاللها، وكيف ميكن التقدم بنتائج التقرير إلى األمام لضمان حتقيق 

العدالة للضحايا.

النتائج الواردة  تقرير غولدستون
 )استنتاجات بعثة تقصي احلقائق(

خالل الهجوم على غزة، أصدر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة القرار 
رقم )A/HRC/S-9/L.1(،2 الذي أدان االعتداءات اإلسرائيلية، ودعا مفوض األمم 
حرب  بجرائم  املتعلقة  املزاعم  ح��ول  تقرير  لتقدمي  اإلنسان  حلقوق  السامي  املتحدة 
اقترفت خالل الهجوم اإلسرائيلي. وفي الثالث من نيسان 2009، شكل مجلس حقوق 
في  "التحقيق  مبهمة  تفويضها  ومت  احلقائق،  لتقصي  مستقلة  دولية  بعثة  اإلنسان 
جميع االنتهاكات للقانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، والتي 
في  نفذت  التي  العسكرية  العمليات  سياق  في  وقت  أي  في  وقعت  قد  تكون  أن  ميكن 
قطاع غزة خالل الفترة الواقعة بني 27 كانون أول 2008 وبني 18 كانون ثاني 2009، 

وسواء قبلها، خاللها أو بعدها".3 
وفي التاسع والعشرين من أيلول 2009، قدمت بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق 
بشأن احلرب على غزة، واملكونة من القاضي اجلنوب – أفريقي ريتشارد غولدستون 
)في  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى  تقريرها  آخرين،  أشخاص  ثالثة  من  املكون  وفريقه 
اإلنسان في فلسطني  الثانية عشرة(. وأكد "تقرير غولدستون" حول حقوق  دورته 
واألراضي العربية احملتلة األخرى: تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن 
حرب غزة"،4 على أن كال من القوات اإلسرائيلية واجلماعات الفلسطينية املسلحة قد 
ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مبا فيها جرائم حرب، ومن احملتمل جرائم 

ضد اإلنسانية.
املتحدة املوجودة  الهجمات اإلسرائيلية على مرافق األمم  وثق تقرير غولدستون 
الفلسطينيني كدروع بشرية، كما  امل��دارس واستخدام  املساجد،  في قطاع غزة، وعلى 
قدم تفاصيل عن احلوادث املروعة بشكل خاص، مثل ذلك الذي وقع في حي الزيتون 
في غزة، الذي قام فيه اجلنود اإلسرائيليون بتجميع أكثر من مائة شخص من عائلة 
السموني في منزل واحد قبل فتح النار عليه بالصواريخ والقذائف املدفعية، مما أسفر 
عن مقتل 29 شخصا من العائلة وإصابة العشرات اآلخرين. وإلى جانب توثيق أعمال 
القتل، أوضح التقرير أيضا ما جاء في تقارير سابقة حول التدمير اإلسرائيلي الوحشي 
للبنية التحتية املدنية وامللكية اخلاصة في غزة، ومن ضمنها مزارع الدواجن، وتدمير 
واحدة من بحيرات الصرف الصحي التابعة ملنشاة معاجلة املياه العادمة في غزة، مما 
أدى إلى تدفق 200،000 متر مكعب من املياه العادمة إلى األراضي الزراعية املجاورة.

وكشف تقرير غولدستون أنه في الفترة التي سبقت الهجوم احلربي اإلسرائيلي 
العقاب اجلماعي، ونفذت  إلى حد  على غزة، فرضت إسرائيل حصارا على غزة يرقى 
العملية  وخ���الل  غ���زة.  ق��ط��اع  ل��س��ك��ان  املنهجي  واحل���رم���ان  ل��ل��ع��زل  منهجية  س��ي��اس��ة 
العسكرية، دمرت القوات اإلسرائيلية البيوت، املصانع، اآلبار، املدارس، املستشفيات، 
ال��ع��ائ��الت، مب��ا ف��ي ذل��ك ت��رك الشيوخ  م��راك��ز الشرطة وامل��ب��ان��ي العامة األخ���رى، م��ع 
واألطفال الذين يعيشون في وسط أنقاض مساكنهم السابقة لفترة طويلة بعد انتهاء 
الهجمات، كما لم يكن هناك إعادة إعمار بسبب استمرار احلصار. وعانى سكان قطاع 
عملياتها  إسرائيل  وجهت  وقد  األج��ل.  بعيدة  أو  فورية  س��واء  كبيرة،  صدمة  من  غزة 
العسكرية نحو سكان قطاع غزة ككل، وذلك تعزيزا لسياستها الشاملة الهادفة ملعاقبة 
مبوجب  احملميني  املدنيني  السكان  تستهدف  متعمدة  سياسة  في  غ��زة،  قطاع  سكان 

معاهدة جنيف الرابعة.

خارطة طريق للمساءلة وحتقيق العدالة
ل�"خارطة  رسمه  في  غولدستون  تقرير  إليها  توصل  التي  النتائج  أهمية  تكمن 
طريق للمساءلة" غير مسبوقة، التي تضع مجموعة من املبادئ التوجيهية الواضحة 
صدور  تكرار  أن  إلى  بقلق  التقرير  ويشير  احل��رب.  جرائم  لضحايا  العدالة  لتحقيق 
"يشجع  وضعا  خلق  قد  الالحقة  املتابعة  غياب  مع  اإلن��س��ان  حقوق  ح��ول  التقارير 
عدالة"  "أزم��ة  التقرير  انشأ  كما  املساءلة"،  عن  بعيدة  بأنها  إسرائيل  قناعة  ويعزز 

للفلسطينيني، وألزم نفسه بتوفير إطار لضمان متابعة نتائجه.
وللقيام بذلك، أعطى التقرير للسلطات الفلسطينية واإلسرائيلية فترة ستة شهور 
ضد  محتملة  وجرائم  احل��رب،  جرائم  في  )وطنية(  داخلية  حتقيقات  إج��راء  أج��ل  من 
اإلنسانية خالل الهجوم اإلسرائيلي وبأن تقوم مبحاكمة املسؤولني عن هذه اجلرائم. 
الدولية  باملعايير  )الوطنية(  الداخلية  التحقيقات  هذه  تِف  لم  إذا  أشهر،  ستة  وبعد 
مبجموعة  يوصي  غولدستون  تقرير  فإن  والنزاهة..،  واحلياد  باالستقاللية  اخلاصة 

من السبل لضمان مساءلة املسئولني عن تلك اجلرائم: 
لتحقيقات 	  التقرير  بإحالة  الدولي  األمن  ومجلس  اإلنسان  حقوق  مجلس  يقوم 

احملكمة اجلنائية الدولية؛
لتوفير 	  للتعويضات  ص��ن��دوق  بإنشاء  املتحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  ت��ق��وم 

للعدوان  كنتيجة  خ��س��ارة  أو  بضرر  أصيبوا  ال��ذي  للفلسطينيني  تعويضات 
اإلسرائيلي؛

لألطراف 	  مؤمتر  بعقد  تقوم  أن  سويسرا  حكومة  م��ن  العامة  اجلمعية  تطلب 
السامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حول تدابير إلنفاذ 

االتفاقية في األرض الفلسطينية احملتلة؛
تطلب اجلمعية العامة من مجلس األمن أن يقدم تقريرا حول اإلجراءات املتخذة 	 

وحلقوق  اإلنساني  الدولي  للقانون  اخلطيرة  االنتهاكات  عن  املساءلة  لتحقيق 
اإلنسان، وتقوم بالنظر في أية إجراءات أخرى يرغب في اتخاذها من أجل ضمان 
“االحتاد من  حتقيق العدالة مثل تلك التي يوفرها قرار األمم املتحدة رقم 377 

أجل السالم”.
لفتح حتقيقات 	  لعام 1949  الرابعة  اتفاقيات جنيف  األط��راف في  الدول  دعوة 

ومتى  للقضاء،  العاملية  الوالية  مبدأ  باستخدام  الوطنية،  محاكمها  في  جنائية 
القيام  ال��ه��ام  وم��ن  اجل��رائ��م،  مرتكبي  ومحاكمة  باعتقال  ت��ق��وم  األم���ر  اس��ت��ل��زم 
بتعزيز شرعية الدعاوى التي ترفع من قبل الضحايا الفلسطينيني ضد املتهمني 

اإلسرائيليني أمام محاكم في اخلارج. 

من  عددا  أيضا  البعثة  قدمت  الدولية،  العدالة  لتطبيق  آليات  تفعيل  إلى  وإضافة 
التوصيات  ه��ذه  وم��ن  إليها،  توصلت  التي  بالنتائج  واملرتبطة  العملية  التوصيات 

العملية:
توصية بأن تقوم اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالترويج ملناقشة عاجلة حول 	 

مدى قانونية استخدام ذخائر معينة في املستقبل حسب التقرير، وبشكل خاص 
الفسفور األبيض، القذائف املسمارية واملعادن الثقيلة مثل التنغستون.

توجيه دعوة للحكومة اإلسرائيلية إلنهاء احلصار على غزة، وملراجعة قواعد 	 
سراح  وإط��الق  ال��دول��ي،  القانون  مع  تتماشى  جلعلها  بها،  اخلاصة  االشتباك 
السجناء السياسيني ووقف القيود على احلركة املفروضة على تنقل الفلسطينيني 

في الضفة الغربية، قطاع غزة، والقدس الشرقية وللعالم اخلارجي.
دعوة جميع األطراف الفلسطينية الحترام القانون الدولي؛	 
حقوق 	  وم��ب��ادئ  ال��دول��ي  للقانون  يكون  أن  املفترض  م��ن  بأنه  التقرير  يوصي 

اإلنسان دور مركزي في إطار مبادرات السالم التي ترعاها األسرة الدولية.

ماذا حدث لتقرير غولدستون؟ 
وما هي اخلطوات التالية؟

بعد صدور التقرير بتاريخ 29 أيلول 2009، كان من املقرر التصويت على نتائجه 
تشرين  من  الثاني  في  اإلنسان  حقوق  ملجلس  عشرة  الثانية  ال��دورة  في  النقاش  بعد 
أول 2009، ولكنه تأجل بناء على طلب مندوب منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة، 
وذلك حتت ضغط دولي مكثف. وفي هذا الوقت، قامت مؤسسة بديل وعدد من منظمات 
حقوق اإلنسان الفلسطينية، بإصدار بيان بعنوان: "عدالة مؤجلة هي إنكار للعدالة"،5 

حتقيق  على  السياسية  االعتبارات  تفضيل  ان��ه  باعتبار  التأجيل،  ق��رار  يدين  وال��ذي 
شعبية  معارضة  من  جزءا  التدخل  هذا  وكان  اإلسرائيلية.  اجلرائم  لضحايا  العدالة 
أوسع لقرار منظمة التحرير الفلسطينية، األمر الذي قاد في نهاية املطاف املنظمة في 
عليه  والتصويت  غولدستون  تقرير  عرض  تطلب  لكي   ،2009 أول  تشرين   11 يوم 
في جلسة خاصة ملجلس حقوق اإلنسان. وفي دورته اخلاصة الثانية عشرة في 16 
 6،)A/HRC/S-12/1( تشرين ثاني، استأنف املجلس نقاشه للتقرير مصدرا القرار
الذي اقر التقرير وأدان اإلجراءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس 

الشرقية، كما انتقد إسرائيل إلخفاقها في التعاون مع بعثة األمم املتحدة.
التي أصدرت  املتحدة  العامة لألمم  التقرير بعد ذلك للجمعية  لذلك، قدم  ونتيجة 
من  وطلبت  اإلنسان،  حقوق  مجلس  تقرير  فيه  وأي��دت   7،)A/Res/64/10( القرار 
التقرير ملجلس األمن، وطالبت بتحقيقات مستقلة  املتحدة نقل  العام لألمم  السكرتير 
تقرير  تقدمي  العام  األمني  من  وطلبت  واإلسرائيلية،  الفلسطينية  السلطات  بها  تقوم 
في غضون ثالثة أشهر حول التقدم احملرز بشأ، تطبيق القرار. ويكرر قرار اجلمعية 
التي جاءت في تقرير غولدستون، كما ويدعو حكومة سويسرا، بصفتها  التوصيات 
الدولة املودع لديها اتفاقية جنيف الرابعة، لعقد مؤمتر لألطراف السامية املتعاقدة في 
معاهدة جنيف الرابعة، بهدف نقاش التدابير إلنفاذ االتفاقية في األرض الفلسطينية 
لتنفيذه  وال��دع��وة  غولدستون  تقرير  دع��م  على  أخ��رى  م��رة  التأكيد  وج��رى  احملتلة. 
القرار  مطالب  كرر  املتحدة،8  لألمم  العامة  للجمعية  آخر  بقرار   ،2010 شباط   26 في 
السابق، وطلب من األمني العام لألمم املتحدة أن يقدم تقريرا مرة أخرى، في غضون 
ضرورة  على  التأكيد  وأعيد  القرار.  تنفيذ  باجتاه  احملرز  التقدم  حول  شهور،  خمسة 
إلى  ال��ذي دعا  ق��رار رقم ،99/13  ق��رار آخر ملجلس حقوق اإلنسان، وهو  املساءلة في 
تأسيس جلنة مستقلة من خبراء حقوق اإلنسان بهدف مراجعة التقدم احملرز في تنفيذ 

توصيات تقرير غولدستون.
اخلبراء  جلنة  تقرير  اإلنسان  حقوق  مجلس  تسلّم  عشرة،  اخلامسة  دورت��ه  وفي 
الفلسطيني  اجل��ان��ب��ني  ل��دى  ال��داخ��ل��ي��ة،  التحقيقات  أن  إل��ى  خلص  ال���ذي  املستقلة،01 
واالستقاللية.  واحليادية  للنزاهة  الدولية  املعايير  مراعاة  في  فشلت  واإلسرائيلي، 
كما انتقدت اللجنة إسرائيل أيضا، على عدم تعاونها مع اللجنة في حتقيقاتها، وعلى 
أي حتقيق جدي في  إجراء  إخفاقها في  الفلسطينيني، وفي  الشهود  جتاهلها شهادات 
ومؤسسة  االنسان  حلقوق  الفلسطيني  املجلس  منظمات  وأص��رت  احلربي.  سلوكها 
السعي  ض��رورة  على  الفلسطيني،  اإلنسان  حقوق  مجلس  في  عملها  من  كجزء  بديل، 
إلى  الوضع  إلحالة  الدولي  األمن  مجلس  ودعت  الدولية،11  اجلنائية  العدالة  لتحقيق 
إجراء  في  املتمثل  القانوني  بواجبها  الدول  جميع  وذّك��رت  الدولية،  اجلنايات  محكمة 

التحقيقات، ومحاكمة أولئك املشتبهني بارتكاب انتهاكات خطيرة التفاقية جنيف.
جرت  ق���رارا  اإلن��س��ان  حقوق  مجلس  تبنى  اخل��ب��راء،  جلنة  تقرير  على  رده  وف��ي 
صياغته من قبل السلطة/منظمة التحرير،21 وهذا القرار ميدد والية جلنة اخلبراء من 
أجل إعداد تقرير عن التقدم احملرز في التحقيقات الداخلية )الوطنية( التي اضطلعت 
املساءلة  آليات  لتفعيل  الدعوة  جتنب  ولكنه  الفلسطينية،  والسلطات  إسرائيل  بها 
الدولية على النحو الوارد في توصيات تقرير غولدستون. وفي هذه املرحلة، أصبح 
ضد  املرتكبة  اجلرائم  عن  للمساءلة  إسرائيل  إخضاع  ميكن  هل  هو:  املطروح  السؤال 
الفلسطينيني احملتلني واحملاصرين في غزة؟ واإلجابة عنه ستتضح خالل آذار 2011 
– الدورة 16(، حيث سيتضح فيما إذا ما كان  )دورة مجلس حقوق اإلنسان احلالية 
مجلس حقوق اإلنسان سيطالب بإجراءات من جانب اجلمعية العامة و/أو من مجلس 
حملة  إل��ى  بديل،  ومنها  وعاملية،  فلسطينية  إنسان  حقوق  مؤسسات  وتدعو  األم��ن. 
التوجه الستصدار قرار يحيل  السلطة/املنظمة لدعم  ضغط شعبي، فضال عن دعوة 
التقرير إلى هيئات دولية ذات صالحيات تنفيذية، كما هو مبني في مواضع أخرى من 

هذا العدد.

دعوات للعمل العام، تهدف اإىل:

زيادة وعي اجلمهور حول املعيقات التي حتول دون حصول الشعب الفلسطيني 	 
على العدالة، واحلاجة إلى مساءلة إسرائيل مبوجب القانون الدولي في احملاكم 

احمللية )الوطنية( في اخلارج، وكذلك من داخل نظام األمم املتحدة.
إطالع صناع القرار والضغط عليهم من أجل أن يدعموا آليات املساءلة الدولية، 	 

بدعوة  الرابعة  جنيف  اتفاقيات  في  املتعاقدة  األط��راف  مؤمتر  لعقد  والتسريع 
احلكومة السويسرية، والذي سيقرر في الطرق املناسبة إلجبار إسرائيل على 
فيها  مبا  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  الرابعة  جنيف  اتفاقية  أحكام  احترام 

القدس. 
غير 	  اإلسرائيلي  احلصار  إلنهاء  فعلية  إج���راءات  واتخاذ  الوعي  مستوى  رف��ع 

القانوني على قطاع غزة.

هوام�ش

لالطالع على اله�ام�س يرجى زيارة م�قع بديل، جريدة حق الع�دة العدد 42

الضحايا الفلسطينيون وحقوق اإلنسان رهائن للمصالح السياسة

أين وصل  تقرير غولدستون؟
إعداد: وحدة احلملة في مركز بديل

املــســاءلــة واحملــاســبــة فــي الــقــانــون الــدولــي

القا�شي ريت�شارد غ�لد�شت�ن اأثناء اإحدى جل�شات ال�شتماع، جمل�س حق�ق الإن�شان 

2009 )اأر�شيف الأمم املتحدة(



اآذار  2011 4

ال شك أن هنالك الكثير من التقارير التي صدرت عن العديد من اللجان الدولية 
والتي حملت اإلدانة إلسرائيل والكثير من االعتداءات التي نفذتها على احمليط العربي، 
وان هنالك الكثير من اللجان التي شكلت من اجل التحقيق في العديد من اجلرائم التي 
ارتكبت بحق الشعب العربي بشكل عام، وبحق الشعب الفلسطيني بشكل خاص. لن 
يكون من السهل علينا إجراء حالة املقارنة املستفيضة ما بني أكوام التقارير السابقة 
وبني تقرير غولدستون، الن ذلك بحاجة إلى بحث مستفيض وموسع ال ميكن لهذه 
املقالة ان حتتمله، خاصة أن التقرير نفسه واسع ومتشعب ويخوض في الكثير من 
التفاصيل الدقيقة التي امتدت  على أكثر من 500 صفحة، تطرقت وبالكثير من الشرح، 
ليس فقط إلى االعتداء والتدمير الذي مورس على قطاع غزة، بل تطرقت أيضا للحياة 
الفلسطينية حتت االحتالل في الضفة الغربية والقدس، وحالة اإلذالل التي متارس 
من قبل جنود االحتالل اجتاه الفلسطينيني، وكذلك االعتقال السياسي،  إضافة إلى 
فهو  التقرير،  ميز  ما  وه��ذا  اإلسرائيليون.  املستوطنون  ميارسها  التي  العنف  أعمال 
إدان��ة لدولة  إدان��ة إلى جهة مارست احلرب واالنتهاكات والقتل فقط، إمنا هو  ليس 
االحتالل بكل ممارستها بحق الشعب الفلسطيني، مع اعتبار احلرب على غزة )نهاية 

2008-بداية 2009( محوره وقضيته أألساسية.
باملقابل، فان التقرير طالب وبوضوح مبحاسبة املسؤولني عن كل ذلك، حيث ورد 

في امللخص الذي وزع لوسائل األعالم عن التقرير من قبل األمم املتحدة:
لفترات طويلة قد تسببت في  العقاب  اإلف��الت من  إن حالة   
أزمة عدالة في األرض الفلسطينية احملتلة، وهذا أمر أضحى الرد 
عليه حريا بالفعل، إن نظام دولة إسرائيل فيما يتعلق بالتحقيق 
واملالحقة القضائية النتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان والقانون 
اإلنساني، و ال سيما مالحقة املشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب 
رئيسية"؛  هيكلية  عيوب  ذو  نظام  هو  اإلنسانية،  ضد  وجرائم 

النظام اإلسرائيلي" ال يتفق مع املعايير الدولية. 

 ان ما ميكن أن يقال هنا أن هذا التقرير هو أكثر العالمات الفارقة في كيفية تعاطي 
الشعب  على  املستمرة  اإلسرائيلية  اجلرائم  مع  الدولية  احلقوقي  العمل  مؤسسات 
الفلسطيني، والتي كان من أبرزها مؤخرا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. وكما هو 
واضح أعاله، فان التقرير يشير إلى أفعال االعتداء السابقة على الشعب الفلسطيني، 
وهو بطريقة أو بأخرى يعتبرها فعال مستمرا، هذا من ناحية، وان هنالك العديد من 
الدالالت التي تضفي على التقرير هيبة ومتيزا، ورمبا بداية جديدة، مقارنة بالكثير من 

التقارير التي صدرت من قبل مؤسسات حقوقية دولية أخرى، هذا من ناحية أخرى.

أوال: على الصعيد اإلسرائيلي
في األيام األولى التي تبعت صدور التقرير )17 أيلول 2009(، كتب رئيس مجلس 
األمن القومي اإلسرائيلي السابق غيورا ايالند في صحيفة  يديعوت احرنوت مقاال 
بعنوان: " كان يجب منع تشكيل اللجنة منذ البداية"، إذ قال في مقالته أن إسرائيل 
املصهور(،  )ال��رص��اص  عمليتها  بعد  املضمون  بنفس  جلنة  تشكيل  منع  استطاعت 
غولدستون  تقرير  فاجأنا   " غيورا:  ويقول  جنني.  مخيم  ضحاياها  اكبر  كان  والتي 
إن مثل هذا الوصف ومن قبل رئيس مجلس األمن  انتقاده، وليس بوجوده".  بقوة 
ميثل  قد  ذل��ك  وأن  التقرير،  يحملها  ال��ذي  اجلدية  م��دى  يعكس  السابق،  اإلسرائيلي 
بداية حقيقية للتعاطي مع اجلرائم اإلسرائيلية. أما مستشار شارون السابق دوف 
فايسغالس، والذي كتب في صحيفة يديعوت احرنوت بتاريخ 20 اكتوبر 2009 مقاال 
بعنوان: " تقرير غولد ستون... هذه مجرد األع��راض"، فهو بطريقة أو بأخرى بدأ 
بتشخيص املخاوف واألخطار ويقول: " التطورات القانونية والسياسية املتوقعة من 
تقرير غولدستون تثير هما غير قليل، ولكن أساس القلق هو في الظاهرة، اإلجماع 
شبه العام على هذه الوثيقة، التي أحادية اجلانب فيها بارزة، ورميها بوجه إسرائيل، 
والتأييد الذي حصل عليه التقرير يعطي مؤشرا على أن صبر العالم على إسرائيل اخذ 

بالتضاؤل".
أية  تخلو  تكد  لم  غولدستون،  تقرير  ص��دور  على  األول��ى  الثالث  األشهر  خ��الل 
احد  أو  ب���ارزة،  إسرائيلية  لشخصية  مقالة  من  يومي  وبشكل  إسرائيلية،  صحيفة 
صحفيي األعمدة إال وكتبت وحللت هذا التقرير وتبعاته، بحيث بدأ احلديث ينتقل إلى 
مرحلة التوقعات التي من املمكن أن تنتج عن هذا التقرير. كتب الصحافي اإلسرائيلي 
الداد يانيف في صحيفة هارتس بتاريخ 16 أكتوبر 2009 مقارنا ما بني كيفية تعاطي 

اجلنوب إفريقيني البيض مع احد تقارير غولدستون:
ال��ق��اض��ي ري��ت��ش��ارد  ت���رأس  التسعينات، ع��ن��دم��ا  ب��داي��ة  ف��ي   
جنوب  في  املتعاظم  العنف  لفحص  التحقيق  جلنة  غولدستون 
إفريقيا نال منه ) األفريكانيز( التوصيفات نفسها التي توجهها 
غير  التقرير(،  ص��دور  )بعد  األخ��ي��رة  األسابيع  في  إسرائيل  له 
املشكلة، وه��و ليس كذلك  لم يكن في حينه  ه��ذا "اليهودي"  أن 
ه��ذا ليس  م��رآه:  اليوم أيضا، واإلع���الم ليس هو احل��ل، تناولوا 

غولدستون، بل نحن، املشكلة واحلل". 

املعروف جدعون  وهذا ما ينطبق متاما مع عنوان مقالة للصحافي اإلسرائيلي 

ليفي "الصورة في مرآة غولدستون هي صورتنا" هارتس 1 اكتوبر 2009.
ق��ادري��ن عن اخل���روج من  اللحظة غير  زال���وا حتى  ال��ق��ادة اإلسرائيليون فما  أم��ا 
دائ��رة شكل الهجوم التقليدي في وصف أي منتقد إلسرائيل بأنه ال سامي، حتى أن 
يهودية غولدستون، وابنته نيكول التي تعيش في إسرائيل، والتي قالت والدي يحب 
إسرائيل، وحاول تخفيف التهم، لم تسعفه في جتنب هذا الوصف،  لكن األمر املضحك 
واملثير للسخرية هو ما قاله ليبرمان وزير خارجية إسرائيل  بان التقرير يؤثر سلبا 
على عملية السالم! و كأن هناك عملية سالم؛ إال في أذهان البعض من الذين يعلقون 

عليها وهمهم وعجزهم. 

ثانيا: املستوى الدولي 
يقول اخلبير الكندي في القانون الدولي "مارك تايلور: " إن تقرير غولدستون 
ذو أهمية خاصة، ألنه اشتمل على آليات للقياس قد تؤدي من الناحية النظرية إلى 
حتويل بعض األشخاص للسجون، كذلك فان التقرير قد اعد بشكل جيد جداً". وأضاف:

ف��ان هنالك  بالتقرير  امل��ت��ح��دة  األمم  ت��أخ��ذ  ل��م  ل��و  ان��ه حتى   
متغيرات على الصعيد العاملي فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع 
من  غيرت  قد  أوروب���ا  دول  من  الكثير  إن  بحيث  احل��رب،  جرائم 
إج��راء  باإلمكان  أصبح  بحيث  األخ��ي��رة،  السنوات  في  قوانينها 
تقرير  ف��ان  وب��ه��ذا  ف��ي محاكمها احمللية،  احل��رب  محاكم ج��رائ��م 

غولدستون كان ذا قيمة كبيرة في هذا السياق.

املستوى  على  فلسطينيا  معه  التعاطي  نحسن  لم  ال��ذي  التقرير  ف��ان  وبالتالي   
الرسمي، جاء ليحقق هدفا كنا نسعى له منذ زمن طويل، وهو محاسبة مرتكبي جرائم 

احلرب، وليس احلد من حالة املالحقة لهم.
الدولي في قضايا حقوق اإلنسان "هيثم مناع" من "اللجنة  الناشط  لهذا جند 
العربية حلقوق اإلنسان" يقول في معرض وصفه لألذى الذي وقع من جراء التأجيل:

النوع  ه��ذا  من  ضربة  أي  العالم،  في  حقوقية  حملة  أي  في   
يشكل  أش��ه��ر،  ثالثة  أو  أشهر  لستة  ال��ق��رار  وتأجيل  )التأجيل( 
املناصرة  الصدر، ويذكر مبثال احلملة  الصميم وفي  في  ضربة 
بتخفيف  الفلسطينية  السلطة  طلبت  عندما  البرغوثي  مل���روان 
احلملة، ثم أردن��ا أن نتحرك من جديد، كان من الصعب العودة 

بنفس القوة. 

الدولية،  احلقوقية  املؤسسات  من  الكثير  مارسته  الذي  الكبير  الضغط  أما 
فان  غ��زة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  ال��ع��دوان  ال��وض��وح  من  وبكثير  أدان��ت  والتي 
الدولي،  العام  ال��رأي  لدى  فقط  ليس  للتقرير،  داعمة  جديدة  حالة  كون  قد  ذلك 
وإمنا أيضا لدى الكثير من الدبلوماسيني والسياسيني في العالم. لهذا كانت كل 
التقديرات التي رصدها املراقبون جللسات مجلس حقوق اإلنسان في جنيف تفيد 
بان ما بني 33-35 دولة ستصوت على التقرير من أصل 47 عضوا، بينما كانت 
األول  تشرين   18 بتاريخ  )اخل��اص��ة(  االستئناف  جلسة  في  التصويت  نتائج 
2009 فقط 25 دولة، وهذا داللة واضحة على خفوت حالة املساندة، وكذلك فان 
هذا اخلفوت أتاح الفرصة إلسرائيل والواليات املتحدة من اجل أن تنشط أكثر في 

ممارسة الضغط على الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان.
على الرغم من كل ذلك، وبعد مرور عامني على صدور التقرير فان التعاطي الدولي 
خاصة فيما يتعلق باملؤسسات احلقوقية، وفي الكثير من احملافل، مازال فاعال أكثر 
مما هو عليه احلال لدى املؤسسات السياسية الفلسطينية، وهذا بال شك مستند إلى 
التجربة الطويلة والنزاهة التي عرفت عن غولدستون وفريقه، ونفس هذه التجربة 
أنا  األول 2009: "  اجلزيرة 22 تشرين  للقول بحسب  التي حملت غولدستون  هي 

أحتدى الواليات املتحدة األمريكية أن جتد أية شائبة في التقرير." 

ثالثا: املستوى الفلسطيني
أم��ام مجلس حقوق  إع��ادة طرح تقرير غولدستون  النجاح في  بكل تأكيد فان 
اإلنسان في جنيف، في جلسة استثنائية، وعدم االنتظار ملدة ستة أشهر أخرى، كما 
حاول البعض في حينه واهما إمكانية حتقيق شيء في عملية السالم،  قد ساهم في 
تقليل حجم اخلسارة التي كان ميكن أن تنتج لو أن التقرير طرح بعد ستة أشهر، 
التأجيل تقتضي محاسبة من كان مسؤوال  وان الضرورة التي أفرزتها إرهاصات 
عن حالة التأجيل تلك. وال يكفي املوقف الذي عبر عنه، إبراهيم خريشة، الذي قال 
لصحيفة الشرق األوسط اللندنية – 10 تشرين األول- 2011: "نعم ميكن القول 
انه كان هناك خطأ" وان املسؤول عن هذا اخلطأ هو القيادة الفلسطينية". لكنه لم 
يحدد تفاصيل تلك املسؤولية وال جهتها بدقة. وحتى اللحظة مازال املوضوع على 
حاله ولم يفتح امللف ثانية، ولم تشكل أية جلنة حتقيق لبحث مالبسات املوقف 
املستوى  على  متابعته  وآليات  التقرير  ص��دور  صاحب  ال��ذي  املرتبك  الفلسطيني 

الدولي.
الدولي  التقرير من حيث بعده  التي ميثلها هذا  الفريدة  الرغم من احلالة  على 
نفسه  التقرير  أن  إل��ى  إضافة  نفسها،  املتحدة  األمم  من  لتكليف  نتاجا  ك��ان  لكونه 
والقانون  امل��ت��ح��دة،  األمم  وميثاق  ال��ع��ام،  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  ه��ي  مرجعيته  أن  ذك��ر 
لن يغير شيئا من هيئة وشكل تعاطي  ان��ه  اعتقادي  ان��ه في  إال  ال��دول��ي،  اجلنائي 
بعض الدول النافذة معه، فهي أصبحت معروفة بازدواجية املعايير عندما يتعلق 
األمر بإسرائيل، وأكبر مثال على ذلك اخلطاب األخير من رئيس الواليات املتحدة 
اوباما املتعلق بثورة 25 يناير والذي امتأل بكل ما هو حي وإنساني وحتى ثوري، 
لكن وبكل أسف فان ذلك يغيب كليا عندما يتعلق األمر بالفلسطينيني. وقد بدا ذلك 
واضحا بالفيتو األخير حيال االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، إضافة إلى 

ذلك حالة االلتفاف املؤسساتي الدولي غير املسبوقة التي حققها التقرير.
والدولي،   الرسمي  املستويني  على  غولدستون  تقرير  خلقها  التي  احلالة  أم��ام 
القانوني  االنتصار  لهذا  أهمية  تولي  ال  الفلسطيني  ال��ش��ارع  قطاعات  من  العديد 
حلقوق الضحايا الفلسطينيني. ومن الضروري هنا القول  إن عدم ايالء أهمية من قبل 
قطاع واسع من شعبنا الفلسطيني لهذا التقرير، ال يتحمل وزره اإلنسان الفلسطيني 
العادي، فهو يجد نفسه وألكثر من سبب فاقدا حلرارة التفاعل مع مثل هذه التقارير 
املنددة واملدينة للتصرفات االحتاللية اإلسرائيلية على مدى العقود الستة األخيرة 
– تقرير صبرا وشاتيال، مذبحة احلرم اإلبراهيمي في اخلليل، قرار محكمة الهاي 
اخلاص بجدار الفصل العنصري، وغيرها الكثير. إن من يتحمل وزر ذلك، بل وتقع 
في  ومساهمة  فعالة  التقارير  ه��ذه  مثل  إبقاء  سبيل  في  عليه  الكبرى  املسؤولية 

استمرار حصار اإلسرائيليني الذي بدأ فعال في الكثير من دول العالم، هو:
أوال: قيادة الشعب الفلسطيني الرسمية، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 
الوطنية الفلسطينية. كذلك فان حركة حماس تتحمل جزءا من املسؤولية عن ذلك، 
فهي التي أخرجت تقريرا باهتا ليس مبستوى احلرب والدمار والقتل الذي مارسه 
االحتالل إبان احلرب على غزة. وعلى الرغم من تصاعد حالة النشاط الذي متارسه 
القيادة الفلسطينية في احملافل الدولية في اآلونة األخيرة مثل رفع قضية االستيطان 
إال  الفلسطينية،  امللموس في استقطاب االعتراف بالدولة  ملجلس األمن، والنشاط 
أن املطلوب مازال أكبر بكثير خاصة فيما يتعلق بتقرير غولدستون، نظرا لكيفية 

تعاطي السلطة الوطنية مع التقرير حني صدوره.
املؤسسات  أن  الفلسطينية. ال شك  املؤسسات احلقوقية غير احلكومية  ثانيا: 
الفلسطينية لعبت دورا محوريا في دفع األمم املتحدة وعبر تعاونها مع مثيالتها 
الدولية في إصدار تقرير غولدستون، لكن املواطن الفلسطيني العادي يعتقد أن هذا 
النشاط هو أقرب للحركة املوسمية وليس فعال متواصال، وبالتالي فان املطلوب من 
مؤسسات املجتمع املدني هو إش��راك املواطن الفلسطيني العادي في فعل مستمر،  
واستخدام طاقاته الكامنة في زي��ادة حالة االهتمام واجل��ذب الدولي ملا يجري في 

فلسطني.
أخيرا، لقد كشف التقرير عورات إسرائيل ووضعها في قفص االتهام أمام العالم 
بشكل غير مسبوق وهذا أمر ال جدال فيه، ولكن اخلوف هو من التقاعس وقلة احلماس 
التي قد نقوم بها نحن الفلسطينيني، ألن املطلوب منا هو السهر على ذلك حتى نتمكن 
من إحداث حالة حصاد جيدة لشعبنا، وكما يقول املثل الفلسطيني ) اللي بيوقف مع 

عنزتو بيجيبلو توم(.

* اكرم عطااهلل العي�شة: باحث ونا�شط فل�شطيني. 

قراءة في تقرير غولدستون -هذه مجرد البداية
بقلم: أكرم عطالله العيسة *

املــســاءلــة واحملــاســبــة فــي الــقــانــون الــدولــي

قطاع غزة، اآذار 2009 )ت�ش�ير: اإيهاب لطيف(
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بقلم: شعوان جبارين *

إتباعها  ال��واج��ب  العمل  إستراتيجية  ح��ول   – العجالة   – امل��ق��ال  ه��ذا  ي��أت��ي 
املعروف  احلقائق،1  لتقصي  املتحدة  األمم  جلنة  بتقرير  قدما  للدفع  فلسطينيا 
تبدأ  كبيرة،  تغيرات  العربية  املنطقة  فيها  تشهد  حلظة  في  غولدستون،  بتقرير 
عن  ال��دف��اع  ع��ن��وان  م��ن  يجعل  ال���ذي  األم���ر  ب��ه��ا؛  تنتهي  وال  السياسية  باألنظمة 
الكرامة اإلنسانية والعدالة وحقوق اإلنسان وحرياته، ورفض الظلم واالستبداد 

والعدوان عنوانا لهذه املرحلة.
أهم  من  يعتبر  غولدستون"  "تقرير  ب��أن  زلنا  وال  فيه  قلنا  ال��ذي  الوقت  في 
املساءلة  موضوع  باجتاه  قدما  للدفع  بأيدينا  فعاال  سالحا  تشكل  التي  الوثائق 
أثناء  شعبنا  وبنات  أبناء  بحق  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  ارتكب  ملن 
العدوان على غزه في كانون أول/2008، إال أن غياب اإلرادة السياسية ألطراف 
التقرير  مع  للتعامل  فلسطينية  إستراتيجية  وغياب  جهة،  من  الدولي  املجتمع 

بشكل ثابت وصلب يحول دون التنفيذ للتوصيات التي تضمنها التقرير.
بها،  خرج  التي  والتوصيات  االستنتاجات  ودقة  بشمولية  التقرير  متيز  لقد 
اليوم  وقفنا  ملا  خلفها،  الدولية  اإلرادة  وتوحدت  التوصيات  هذه  إتباع  مت  ولو 
وبعد مضي ما يقرب من العامني على صدور التقرير نبحث في الطرق التي يجب 
إتباعها كي ال يطوى ويصبح وثيقة يتم الرجوع إليها ألسباب وأغراض أكادميية 

أو بحثية فقط.
التابع لألمم املتحدة دورا  الذي يلعب فيه مجلس حقوق اإلنسان  في الوقت 
التي  الدولية  انتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم  هاما وبالغا في توثيق وإثارة 
ترتكب في أكثر من جزء من العالم، إال أن دوره يفتقد إلى االختصاص التنفيذي ملا 
يصل إليه من قرارات عندما يتعلق األمر باجلرائم الدولية التي يتم ارتكابها، هذا 

باإلضافة إلى أن قراراته ليست ملزمة للدول. 
إن ما ورد أعاله ال يدعو إلى اإلحباط واليأس، فاآلليات الدولية ال تعمل بعيداً 
عن احلسابات السياسية رغم وضوح االختصاصات لكل هيئة وجلنة واألسس 
القانونية التي حتكمها. ولكن وأمام هذه احلقيقة يبقى السؤال حول ما يجب عمله 
الصعيد.  هذا  على  نتقدم  كي  عليها  العمل  يتوجب  التي  االستراتيجيات  هي  وما 
وهنا ميكن إجمال ذلك بالنقاط التالية دون أن يعني ذلك أنها تسير بالتسلسل، 
كي  صعيد  من  أكثر  على  نتحرك  وان  متداخل  بشكل  نسير  أن  يتوجب  فأحيانا 

نحقق ما نصبو إليه.
لعل نقطة االنطالق تتمثل بضرورة توفر إرادة سياسية لدى اجلانب . 1

التحرك  بأهمية  قناعته  يتطلب  وه��ذا  غيره،  قبل  الرسمي  الفلسطيني 
الدولية  للضغوط  االستجابة  وع��دم  الدولي،  القانوني  املستوى  على 
وحتديدا من قبل الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية. 
صعيد  على  الفعلي  التقدم  دون  يحول  اإلرادة  ه��ذه  مثل  توفر  ع��دم  إن 
مستوى  على  ق���رارات  مبشاريع  التقدم  ميكن  ال  إذ  اجن���ازات،  حتقيق 
مجلس  أو  اإلنسان،  حقوق  مجلس  أو  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
وينسق  امل��ش��اري��ع  ه��ذه  خلف  الفلسطيني  اجل��ان��ب  يقف  ل��م  إذا  األم���ن، 
فلسطني  أن  البعض  ذه��ن  إل��ى  يتبادر  فقد  الصديقة.  ال��دول  مع  موقفه 
ال  وبالتالي  املتحدة،  األمم  في  العضوية  كاملة  وليست  دول��ة  ليست 
موافقة  بدون  ولكن  صحيح،  وهذا  ق��رارات،  مبشاريع  التقدم  لها  يحق 
أي من أصدقائنا ومناصرينا  بعثة فلسطني ودون مبادرتها لن يجرؤ 
على جتاوز بعثة فلسطني والتقدم بأي مشروع قرار يتعلق بقضيتنا. 
لذلك، فان توفر مثل هذا املوقف وهذه اإلرادة تعتبر عامال حاسما على 

مستوى التحرك في نطاق األمم املتحدة بهيئاتها املختلفة.

التقرير يتضمن اقتراحات آلليات تنفيذية على أكثر من صعيد، ولو مت . 2
االلتزام بها وتوفرت اإلرادة السياسية لتطبيق وتنفيذ التوصيات، ملا 
احتجنا إلى مثل هذا املقال وملا بقي الضحايا ينتظرون إلى اآلن حلظة 
إنصافهم، وملا جترأ املجرم على االستمرار بارتكاب جرميته اليومية في 
الفلسطينية احملتلة. من ضمن هذه اآلليات، اقتراحه للجمعية  األرض 
باتخاذ  ومطالبته  الدولي  األم��ن  مجلس  إل��ى  التقرير  بتحويل  العامة 
القرار املناسب، وحتويل التقرير إلى احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب 
قرار صادر عن مجلس األمن. وتضمن التقرير كذلك بندا يتعلق في حالة 
فشل مجلس األمن في التصدي ملسؤولياته، توصية بشأن اللجوء إلى 
السلم"،2  اجل  القرار 377 "االحت��اد من  لعقدها وفق  العامة  اجلمعية 
التقرير  يكتف  ول��م  املناسبة.  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  التقرير  بشأن  لتقرر 
باإلشارة إلى هذه اخلطوات، وإمنا أشار إلى مسؤولية الدول األطراف 
املتعاقدة على اتفاقيات جنيف، ودعاها إلى مالحقة مرتكبي االنتهاكات 

اجلسيمة عمال بتطبيق املادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة.  

امل��ادة . 3 وف��ق  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  احملكمة  ف��ي  ال��دول��ي  ال��ع��ام  للمدعي  إن 
التي  3/12 من ميثاق احملكمة الصالحية بفتح حتقيق حول اجلرائم 

في  التمهيدية  الغرفة  لقاضي  يتقدم  أن  احل��ق  ول��ه  التقرير،  تضمنها 
املدعي  تسلم  من  الرغم  وعلى  لكن،  التحقيق.  مباشرة  بطلب  احملكمة 
من  العديد  قبل  وم��ن  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  مجلس  قبل  م��ن  التقرير  ال��ع��ام 
املنظمات احلقوقية )إقليمية ودولية ومحلية(، إال انه لم يحرك ساكنا 
بحجة انه ما زال بانتظار إجابات رسمية من قبل السلطة الفلسطينية 
تتعلق باالختصاص اجلنائي للسلطة وغيرها من األسئلة. وفي حدود 
جاهزة  اإلج��اب��ات  ه��ذه  مثل  ف��ان  وث��ائ��ق،  م��ن  عليه  اطلعنا  وم��ا  علمنا 
الدولي بشكل رسمي، وحتى  العام  املدعي  إلى مكتب  وتنتظر إرسالها 
مثل  تسليم  عن  السلطة  إحجام  وراء  األسباب  تعرف  ال  اللحظة  ه��ذه 
ه��ذه ال��وث��ائ��ق ون���زع ال��ذرائ��ع م��ن امل��دع��ي ال��ع��ام. ول��ك��ن، رغ��م ك��ل ذل��ك، 
ملباشرة  قرار  باتخاذ  الدولي  املدعي  على  الضغط  في  االستمرار  يجب 
املؤسسات احلقوقية احمللية والدولية  التحقيق. وهنا يقع على عاتق 
بالرسائل واملذكرات  الدولي وإغراقه  املدعي  االتصال مبكتب  استمرار 
للدفع ب��اجت��اه ات��خ��اذه ل��ق��رار وف��ق صالحياته ووف��ق غ��اي��ات وأه��داف 

احملكمة اجلنائية الدولية.

إلى . 4 للتقرير  حتويال  يتضمن  العامة  للجمعية  ق��رار  مبشروع  التقدم 
مجلس األمن، ومطالبة املجلس باتخاذ القرار املناسب، متهيداً لتحويله 
إلى املدعي العام الدولي للمحكمة اجلنائية الدولية وفق البند السابع 
سيتعرض  القرار  ه��ذا  مثل  أن  إدراك��ن��ا  ورغ��م  املتحدة.  األمم  ميثاق  من 
األمريكي، إال أن هذا الفيتو سيوفر أرضية للبحث الحقا  “الفيتو”  إلى 
لالنعقاد  العامة  اجلمعية  مستوى  على  العمل  وإمكانيات  ف��رص  في 
ذلك  مت  ح��ال  وف��ي  السلم”.  أج��ل  من  “االحتاد   377 ال��ق��رار  قاعدة  على 
إلى  التقرير  بتحويل  العامة  اجلمعية  قيام  إمكانية  في  البحث  ميكن 
األم��ن. وهنا قد يبرز نقاش حول  الدولي بدال من مجلس  العام  املدعي 
الذي  احملكمة  ميثاق  في  النص  ووض��وح  العامة،  اجلمعية  اختصاص 
ينص مبوجب املادة 2/12 حصرا على صالحية مجلس األمن بتحويل 
مثل  إن  الدولية.  اجلنائية  للمحكمة  الدولي  العام  املدعي  إلى  القضايا 
في  وتساعد  العدالة  قضايا  تخدم  أن  إال  لها  ميكن  ال  النقاشات  ه��ذه 
تطوير قواعد القانون الدولي. فال يوجد ما يحول دول حتويل القضية 
قرار  وفق  وقرارها  انعقادها  حال  في  خاصة  العامة  اجلمعية  قبل  من 
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أن تقوم بعثة فلسطني في جنيف وبالتنسيق مع املؤسسات احلقوقية . 5
حقوق  ملجلس  لتقدميه  ق��رار  م��ش��روع  ب��إع��داد  األص��دق��اء  وم��ع  املعنية 
العادية احلالية يتضمن ثالث قضايا: أوال، تبني  اإلنسان في جلسته 
قامت  التي  التحقيقات  على  بالوقوف  املعنية  اخلبراء  جلنة  توصيات 
بها السلطات املعنية اإلسرائيلية والفلسطينية بشأن اجلرائم املذكورة 
في التقرير. ثانياً، إحالة تقرير اللجنة الذي لن يأتي بجديد عن التقرير 
الفترة  موضوع  حلسم  وذلك  تتبناه،  كي  العامة  اجلمعية  إلى  السابق 
املمنوحة لألطراف املعنية بالتحقيق والتي أثبتت فشلها مبا يستدعي 
للتحقيق  احمللية  اآلليات  فشل  ظل  في  الدولية  املساءلة  آليات  تفعيل 
اجلمعية  إل��ى  التوصية  ثالثاُ،  جرائم.  هكذا  في  املتورطني  ومحاسبة 
بهدف  األم��ن  مجلس  إل��ى  احلقائق  تقصي  جلنة  تقرير  بإحالة  العامة 

اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتطبيق توصياته.

من جهة أخرى، ال بد أن تستمر املؤسسات التي تعنى مبوضوع جرائم . 6
احلرب في إعداد ملفات تتعلق بجرائم محددة ارتكبت في القطاع، وربط 
بهدف  جرائم،  هكذا  في  واملتورطني  املسؤولني  والقادة  بالضباط  ذلك 
رفع قضايا أمام احملاكم الوطنية للدول التي يوجد لها اختصاص على 

هذه اجلرائم في حال توفر الفرصة املواتية لذلك. 

مجلس . 7 في  األع��ض��اء  ال��دول  على  وضغط  عامة  عالقات  بحملة  القيام 
لصالح  للتصويت  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ف��ي  واألع��ض��اء  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
مشاريع القرارات التي تتعلق بتقرير غولدستون حال تقدميها. وهذه 
وبالتعاون  األهلية  املؤسسات  بها  تقوم  أن  يجب  الضغط  من  احلملة 
مع مؤسسات حقوقية وأهلية في هذه الدول. إضافة ذلك، يلزم القيام 
هذه  في  واملسؤولني  البرملانات  أعضاء  تستهدف  عامة  عالقات  بحملة 
ل��وزراء خارجيتهم، بهدف الضغط  ال��دول، حتى يقوموا باستجوابات 
ظاهرة  وقف  إلى  تهدف  التي  القرارات  مشاريع  صالح  إلى  للتصويت 

اإلفالت من العقاب على اجلرائم الدولية التي ارتكبت.  

التي . 8 القضايا  كافة  في  ج��اد  وبشكل  فلسطينيا  التحقيق  يتم  أن  يجب 
ارتكابها من اجلانب  بانتهاكات محتملة مت  التقرير واملتعلقة  اشتملها 
الفلسطيني. كذلك يجب أن حتترم السلطة الفلسطينية توصيات “جلنة 
التحقيق الفلسطينية وفق تقرير غولدستون” والتي أشادت بها جلنة 
اإلنسان.  حقوق  مجلس  عن  واملنبثقة  املتحدة  لألمم  التابعة  اخلبراء 
الفلسطيني مصداقية على  اللجنة يعطي للجانب  إن تطبيق توصيات 
املستوى الدولي ويساعد على الدفع قدما بالعمل على الصعيد الدولي 

فيما يخص تقرير غولدستون.

لصندوق . 9 املتحدة  األمم  بإنشاء  تتعلق  األهمية  ذات  األخ��رى  القضية 
مرة  األمر  بإعادة  هنا  واالقتراح  الفلسطينيني.  للضحايا  التعويضات 
أخرى للجمعية العامة ووضع مشروع قرار أمامها يتعلق بتكليف جلنة 
لدراسة االقتراحات املختلفة إلنشاء مثل هذا الصندوق، على أن يحدد 
سقف زمني لذلك وعدم االرتهان بدور مكتب املفوض السامي حلقوق 
اإلنسان، حيث لم تقم بواجبها وفق تكليف مجلس حقوق اإلنسان لها 

لتقدمي دراسة تتضمن دراسة لتجارب محددة في هذا الشأن.

نيويورك 01.  في  العامة  اجلمعية  صعيد  على  اآلن  العمل  تكثيف  يجب   
وإخراج كافة عناصر امللف من جنيف سواء ما يتعلق منها بتقرير جلنة 

اخلبراء أو موضوع صندوق التعويضات.

هوام�ش:

1  مت تعيني جلنة تق�شي احلقائق من قبل رئي�س جمل�س الأمم املتحدة حلق�ق الإن�شان وذلك 

القان�ن  انتهاكات  كافة  يف  التحقيق  اخت�شا�شها  �شمن  من  وك��ان   2009/4/3 بتاريخ 

الدويل حلق�ق الإن�شان والقان�ن الدويل الإن�شاين التي ارتكبت بالرتباط وخالل العملية 

الع�شكرية يف غزه خالل الفرتة ال�اقعة بني 27 كان�ن اول/2008 و 18/كان�ن ثاين 2009 

و�شلمت  احلقائق  بتق�شي  اللجنة  قامت  وقد  العملية.  بعد  او  خالل  او  قبل  كانت  �ش�اء 

تقريرها ملجل�س حق�ق الإن�شان يف جل�شته الثانية ع�شر بتاريخ 2009/9/25.

هذا  يف  ال�شالم،  اجل  من  »الحتاد   377 القرار  بيني�س،  فين�س  انظر،  للتفا�شيل     2

�س6  العدد، 

 
* �شع�ان جبارين: مدير عام م�ؤ�ش�شة احلق. 

إستراتيجية املجتمع املدني ملتابعة تقرير غولدستون:
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لها  ك��ان  حيث  كبيرا،  تناقضا  املتحدة  األمم  واجهت  األول��ى،  نشأتها  منذ 
رواد  هناك  ك��ان  فقد  التباين،  شديدة  أه��داف  لهما  املؤسسني،  من  مجموعتان 
احلروب  إلنهاء  أنفسهم  كرسوا  الذين  املثاليون،  األمميون،   – املدني  املجتمع 
الذين  وهم  جيلدرسليفس،  فرجينيا  مثل  – أشخاص  اإلنسان  حقوق  وحماية 

قاموا بصياغة نداء امليثاق الذي جاء فيه:
الفرد 	  وبكرامة  لإلنسان  األساسية  باحلقوق  إمياننا  جديد  من  نؤكد 

حقوق  من  وصغيرها  كبيرها  واألمم  والنساء  للرجال  ومبا  وق��دره 
متساوية، 

واح��ت��رام 	  ال��ع��دال��ة  حتقيق  ظلها  ف��ي  ميكن  ال��ت��ي  األح����وال  نبني  وأن 
القانون  م��ص��ادر  م��ن  وغ��ي��ره��ا  امل��ع��اه��دات  ع��ن  الناشئة  االل��ت��زام��ات 

الدولي، 
وأن ندفع بالرقي االجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى احلياة في جو 	 

من احلرية أفسح...
 	

وفد  بينهم  وم��ن  احلكوميني،  املسؤولني  من  ِف��َرق  أيضا  هناك  ك��ان  ولكن، 
ومعرفة  إطالعا  واألكثر  حجما  األكبر  كان  الذي  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
تكنولوجيا  استخدمت  املتحدة  ال��والي��ات  ألن  بكثير؛  ذل��ك  وليس  يجري،  مبا 
القرن املاضي؛ للتجسس  البدائية املتوفرة في أواسط األربعينات من  املراقبة 
على جميع الوفود الواصلة إلى “سان فرانسيسكو” حلضور مؤمتر تأسيس 
األمم املتحدة في عام 1945. وكان لوفد الواليات املتحدة – جنبا إلى جنب مع 

حلفائها – هدف واحد هو احلفاظ على السلطة.
ونتيجة لذلك، وفي حني أن امليثاق يجدد التأكيد على “احلقوق املتساوية... 
بأن  واضحني  كانوا  املتحدة  األمم  مؤسسي  ف��إن  وكبيرها”،  صغيرها  ل��ألمم 
إيجاد  هو  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ما  اجلديدة  للحقبة  احلقيقية  الغايات 
في  انتصروا  الذين  أولئك  أي��دي  في  السلطة  على  حتافظ  أن  ميكنها  مؤسسة 
وبالتأكيد  اخلاضعة،  لألمم  متساوية  حقوق  منح  ليس  وبالتأكيد   – احلرب 
أنحاء  جميع  في  مستقلة  كأمم  تنشأ  ب��دأت  التي  السابقة  للمستعمرات  ليس 
السلطة  فيها  تكون  منظمة  تأسيس  ه��و  احل��ل  فكان  اجلنوبي.  ال��ك��رة  نصف 
والدميقراطية مخصصتان وموزعتان بطريقة تضمن أن تظل القوة احلقيقية 
نسبيا  األثرياء  من  نفسها  اختارت  التي  املؤسسني  مجموعة  يد  في  محصورة 
من  مكونة  الساحقة  غالبيتها  وك��ان��ت  احل���رب(،  خلفته  ال��ذي  ال��دم��ار  )ب��رغ��م 

حكومات الشمال البيضاء.
اجلمعية  دميقراطية  من  مكونة  اجلديدة  املتحدة  األمم  هيئة  كانت  وهكذا، 
واحد/صوت  بلد  أس��اس  على  عضو  دول��ة  كل  ضمنها  ومن  الواسعة،  العامة 
دائمني  أع��ض��اء  خمسة  م��ن  وم��ك��ون  صغير،  نخبوي  أم��ن  مجلس  وم��ن  واح���د، 
على  احلائزة  الدول  هم  أصبحوا  ما  سرعان  والذين  احلرب،  في  )املنتصرون 
املكونة  املتغيرة  ال��دوارة/  املجموعة  إلى  إضافة  رسميا(،  النووية  األسلحة 
 – املتحدة  لألمم  بالنسبة  الكبيرة  اخلدعة  وكانت  أخرى.  حكومات  عشرة  من 
األول، كل عضو من أعضاء  أمرين:  التأكد من  السلطة هي  – لوحدات  كتمثيل 
واألمر  يحبه.  ال  شيء  أي  ضد  )الفيتو(  النقض  حق  له  الدائمني  األمن  مجلس 
سلطة  أي  اإلل��زام��ي��ة؛  ال��ق��ان��ون  ق��وة  لها  األم���ن  مجلس  ق����رارات  فقط  ال��ث��ان��ي، 
أوسع  كونها  من  الرغم  وعلى  العامة،  اجلمعية  ق��رارات  أما  التنفيذ/اإللزام. 
احلكومي  ل��ل��رأي  متثيال  وأك��ث��ر  األم���ن،  مجلس  م��ن  دمي��ق��راط��ي��ة  وأك��ث��ر  بكثير 

العاملي، فإنها تعتبر قرارات استشارية أو توصيات في معظم احلاالت.
أن ال شيء يجري كما كتب وخطط له في وقت مضى،  الواقع، يبدو  وفي 
 ،1950 عام  ففي  للتطبيق.  املتحدة  األمم  ميثاق  قابلية  عدم  من  يبدو  ما  حتى 
النجاح في احلصول على مصادقة األمم  الواليات املتحدة مصممة على  كانت 
ح��اول  الح��ق،  وق��ت  وف��ي  الشمالية.  ك��وري��ا  ض��د  احل��رب  إل��ى  للذهاب  املتحدة 
رؤوساء الواليات املتحدة بوسائل مباشرة أكثر احلصول على مرادهم- متاما 
كما فعل جورج بوش األب عبر استخدام الرشاوى، التهديد، والعقوبات لكي 
بدعم مجلس األمن الدولي ملهاجمة العراق في أعوام 1991-1900.  “يفوز” 
لغزو  املتحدة  األمم  تأييد  على  احلصول  في  وفشل  اإلب��ن  ب��وش  ح��اول  وكما 
العراق. ولكن، وبالعودة للسنوات األولى لألمم  العراق، ومع ذلك قام بغزو 
“دين  السيد  الرئيس هاري ترومان،  إدارة  املتحدة، كان لوزير اخلارجية في 

أشيسون” أسلوب مختلف.
فقد كانت التوترات حادة في األمم املتحدة، عندما كان االحتاد السوفييتي 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ن قبل  امل��دع��وم��ة  ت��اي��وان  اس��ت��ب��دال حكومة  ب��اجت��اه  ي��دف��ع 
الدولي.  األمن  املنتصرة في مقعد الصني مبجلس  الشعبية  الصني  بجمهورية 
وعندما رفضت الواليات املتحدة االستسالم للواقع السياسي اجلديد، املتمثل 
في انتصار الثورة وظهور جمهورية الصني الشعبية في العام السابق، قاطع 

لقد  العمل.  يتوقف عن  املجلس، مما جعله  السوفييت جلسات  الدبلوماسيون 
الن  الشمالية،  كوريا  على  احلرب  قرار  على  املصادقة  للحصول  عقبة  برزت 
قرار املصادقة احلرب يقع ضمن إطار اختصاصات مجلس األمن، كما يحددها 
وأمسكت  األم���ر،  ب��ه��ذا  تسلم  ل��م  املتحدة  ال��والي��ات  لكن  امل��ت��ح��دة.  األمم  ميثاق 
مقاطعة  أن  أس���اس  على  ال��ع��ام��ة،  اجلمعية  إل��ى  ال��ن��ق��اش  لتحويل  بالفرصة 
الظروف،  تلك  ظل  وف��ي  مشلول،  األم��ن  مجلس  أن  يعني  السوفييتي  االحت��اد 
كان للجمعية العامة احلق في تولي القضية التي هي اعتياديا خارج سلطتها.
وحلفاؤها  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ك��ان��ت  احل���ال،  بطبيعة  ال��وق��ت،  ذل���ك  وف���ي 
ت��زال  ال  كانت  بينما  العامة،  اجلمعية  ف��ي  الساحقة  األغلبية  على  يهيمنون 
قليل  وعدد  جارية،  العالم  أنحاء  من  كثير  في  املباشر  االستعمار  إنهاء  عملية 
مقاعد  ت��أخ��ذ  ومل��ا  حديثا،  استقاللها  على  حصلت  ق��د  ك��ان��ت  املستعمرات  م��ن 
بينها  ومن  ذل��ك،  نحو  أو  بلدا  الستني  ومعظم  العامة.  اجلمعية  قاعة  في  لها 
معتمدة  وكانت  احل��رب،  أثناء  دم��رت  قد  كانت  واآلسيوية،  األوروب��ي��ة  ال��دول 
ال��ب��اردة  ف��ي احل���رب  امل��ت��ح��دة، ومتحالفة م��ع واش��ن��ط��ن  ال��والي��ات  على ه��ب��ات 
إلى   52 تصويت  ومع  املناقشات،  من  يوما  عشر  أربعة  وبعد  بالفعل.  القوية 
)الهند  صوتني  وامتناع  املقربني(،  وحلفائه  السوفييتي  )االحتاد  معارضة   5
واألرج��ن��ت��ني(، رس��م��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ال��ط��ري��ق ل��ل��وص��ول ل��ق��رار اجلمعية 

العامة 377، واملعروف بعنوان “متحدون من أجل السالم”.
ونص القرار على أنه:

 إذا ف��ش��ل م��ج��ل��س األم�����ن، ب��س��ب��ب غ��ي��اب اإلج���م���اع بني 
في  األساسية  مسؤوليته  ممارسة  في  الدائمني،  األع��ض��اء 
احل��ف��اظ على ال��س��الم واألم���ن ال��دول��ي��ني، وف��ي حالة وج��ود 
تهديد للسالم، أو خرق للسالم، أو عمل من أعمال العدوان، 
الفور،  على  املسألة  في  تنظر  س��وف  العامة  اجلمعية  ف��إن 
ب��ه��دف ت��ق��دمي ت��وص��ي��ات م��الئ��م��ة ل��ل��دول األع��ض��اء م��ن أج��ل 
اتخاذ تدابير جماعية، مبا في ذلك في حالة خرق السالم أو 
الضرورة،  املسلحة عند  القوة  العدواني، واستخدام  العمل 

للحفاظ على، أو استعادة السالم واألمن الدوليني.

 وبكلمات أخرى، عندما لم جتد الواليات املتحدة طريقها في مجلس األمن، 
حولت اجلمعية العامة إلى أداة لسياستها احلربية اخلاصة، وذهبت الواليات 

املتحدة إلى احلرب في كوريا حتت علم األمم املتحدة.
لم  وم��ا  السوابق،  مسألة  إل��ى  انتبها  قد  وأسيشون  ت��روم��ان  أن  يبدو  وال 
املتحدة،  األمم  على  االستعمار  انتهاء  سيتركه  ال��ذي  األث��ر  هو  أيضا  يتوقعاه 
لألمم  العامة  اجلمعية  أعضاء  ع��دد  تضاعف  فقط،  الزمان  من  عقدين  فخالل 

املتحدة قياسا بالعدد األصلي الذي كان 51 عضوا، وبلغ عدد الدول األعضاء 
تلقائية  أغلبية  حشد  املتحدة  ال��والي��ات  بإمكان  يعد  ول��م  دول��ة.   192 ال��ي��وم 
لصالح مواقفها في اجلمعية العامة، وأصبحت الدعوة جللسة طارئة للجمعية 
العامة جزءا مقبوال في إجراءات عمل األمم املتحدة؛ وتكمن الصعوبة في هذا 

األمر في اإلرادة السياسية للقيام بذلك، وليس في غياب اآلليات املؤسسية.
اختصاصها  مب��وج��ب  استثنائية  دورات  ع��ش��ر  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ع��ق��دت 
“متحدون من أجل السالم”، وذلك بعد املرة األولى األصلية )اخلاصة باحلرب 
الكورية(، وهي كما يلي: عام 1956 في استجابة ألزمة قناة السويس. وفي 
احلرب   ،1956 عام  لهنغاريا  السوفييتي  الغزو  بشأن  أخرى  خاصة  دورات 
االستقالل  أجل  من  الكونغو  شعب  كفاح  في  للنظر   ،1958 عام  في  اللبنانية 
في  االس��ت��ق��الل  وح��رب   ،1980 أفغانستان  ف��ي  السوفييتي  التدخل   ،1960

ناميبيا 1981.
وكانت املرات األربع األخرى جميعها متعلقة باالحتالل اإلسرائيلي، ومن 
ضمنها الرد على االحتالل اإلسرائيلي في حرب عام 1967؛ الغزو اإلسرائيلي 
1982؛ ض��م هضبة اجل��والن  ع��ام  لبنان وم��ج��ازر ص��ب��را وش��ات��ي��ال  واح��ت��الل 
السورية احملتلة عام 1982. والدورة العاشرة اخلاصة التي ال تزال منعقدة 
الواليات  رفضت  عندما   ،1997 عام  في  بداية  عقدت  التي  اآلن،  حتى  رسميا 
ملواجهة  ال���دورة  ع��ق��دت  حيث  ب���دوره،  القيام  األم��ن  ملجلس  السماح  املتحدة 
ومنذ  القدس.  في  حوما”(  )“هار  غنيم  أبو  جبل  في  اإلسرائيلي  االستيطان 
لألزمات  استجابة  عديدة  مل��رات  مجددا  العاشرة  ال��دورة  التأمت  الوقت،  ذلك 

املتتالية في األرض الفلسطينية احملتلة.
اخلاصة  العاشرة  ال��دورة  إطار  في  منفصلة  اجتماعات  أربعة  عقدت  وقد 
في عامي 1997-1998، وصدرت عنها قرارات تدين جوانب مختلفة للتوسع 
اجتماع  لعقد  دع��وة  على  ال��ق��رارات  ه��ذه  واشتملت  اإلسرائيلي.  االستيطاني 
في  التحقيق  أج��ل  من  الرابعة،  جنيف  معاهدة  في  املتعاقدة  األط��راف  للدول 
االحتالل.  سلطة  باعتبارها  االتفاقية،  مبوجب  اللتزاماتها  إسرائيل  انتهاكات 
إال  جنيف،  في  بالفعل  االجتماع  انعقد  الدبلوماسي،  اجلهد  من  عامني  )وبعد 
من  فقط  دقائق  عشر  بعد  الفلسطيني  الوفد  قبل  من  لإللغاء  دع��وة  تلقى  أن��ه 
الفلسطينية  السلطة  – وراح مسؤولون كبار في  االجتماع  بدء  سماع مطرقة 
“جهد لتجنب االحتكاك مع احلكومة اإلسرائيلية  يوضحون قرارهم باعتباره 

اجلديدة”(.
االنتفاضة  ح��ول  متحورتا  و2001،   ،2000 عامي  في  جلستان  وعقدت 
الثانية، وجلستان في عام 2003 أدانت املجزرة اإلسرائيلية في مخيم جنني، 
في  الطارئة  ال��دورة  إطار  في  العامة  اجلمعية  اجتماعات  من  املزيد  وانعقدت 
عام 2003، وأصدرت قرارات تطالب بإنهاء التهديدات اإلسرائيلية ضد حياة 

انتصار احلقوق الفلسطينية في اجلمعية العامة
القرار 377 “االحتاد من أجل السالم”

بقلم: فيليس بينيس*
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من  استشاريا  رأيا  ياسر عرفات، وطلبت  الفلسطينية  التحرير  رئيس منظمة 
متابعة  وقرار  العنصري،  للجدار  إسرائيل  بناء  بشأن  الدولية  العدل  محكمة 
الدولية  العدل  محكمة  لقرار  االمتثال  إلى  إسرائيل  يدعو   ،2004 عام  في  آخر 
التوقف عن  العامة إسرائيل  2006، طالبت اجلمعية  بشأن اجلدار. وفي عام 
 ،2007 عام  في  ق��رار  وهناك  احملتل،  غزة  قطاع  ضد  القانونية  غير  هجماتها 
اجل��دار  بناء  عن  الناجمة  لألضرار  وتسجيل  حلصر  مكتب  بتأسيس  يقضي 

العنصري، بحسب التفويض الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وفي اآلونة األخيرة، عقدت اجلمعية العامة اجتماعا في 23 كانون ثاني، 
ملطالبة إسرائيل بوقف إطالق النار أثناء عملية “الرصاص املصبوب”، ووقف 
االعتداء الغاشم على غزة، الذي بدأ بعد عيد امليالد بيومني في الشهر السابق 
)2008/12/28(. ومن املفارقات، أن اجلهود املبذولة لعقد اجلمعية العامة 
التي قادها رئيس اجلمعية  في إطار اختصاصها “متحدون من أجل السالم”، 
العامة، ميغيل دي ايسكوتو، بدأت في األيام األولى لبدء العدوان اإلسرائيلي، 
ملجس  السماح  تنوي  ال  املتحدة  الواليات  بأن  الفور؛  على  واضحا  ظهر  عندما 
األمن بالرد واتخاذ إجراءات. ولكن اجتماع اجلمعية العامة تأجل، ومشروع 
القرار األخير مت متريره فقط بعد مجلس األمن، غير الراغب بالسماح للجمعية 
بالتقدم إلى أمام، قام مجلس األمن فجأة باإلعالن عن اجتماعه حول حرب غزة 
اجلمعية  ومضت  العامة.  اجلمعية  اجتماع  موعد  من  فقط  دقيقة  ثالثني  قبل 
الفلسطينية  العامة في اجتماعها، ولكن بعد معركة مريرة دارت بني السلطة 
ومصر من جهة ضد ما تبقى من حركة عدم االنحياز التي دعمت حزمة قوية 
اللغة  نفس  لتكرار  اجلمعية  ق��رار  انتهى  إسرائيل،  إل��ى  املوجهة  املطالب  من 

الضعيفة والواهنة ملجلس األمن.
العامة فقط بعد  اجتماع اجلمعية  بالطبع، مت عقد  األمثلة،  في جميع هذه 
فشل مجلس األمن أو امتناعه عن اتخاذ إجراءات، سواء كان ذلك بسبب الفيتو 
األمريكي، أو ألن التهديد مبثل هذا الفيتو قاد إلى سحب مشروع القرار املقرر 

للنقاش والتصويت عليه في مجلس األمن.
في هذه األيام، تشكل سابقة “متحدون من أجل السالم” أداة مفيدة إلشراك 
من  آلخر  حني  من  )املدعومة  املتحدة  الواليات  جهود  حتدي  في  املتحدة  األمم 
الفلسطينية  احل��ق��وق  قضية  إلب��ق��اء  ال��ه��ادف��ة  األم���ن(  مجلس  ف��ي  آخ��ري��ن  قبل 
املتحدة.  األمم  أي��دي  خ��ارج  اإلسرائيلي  العنصري  الفصل  ونظام  واالحتالل 
والسؤال األساسي هو كيف وأين جند اإلرادة السياسية الستخدام هذه األداة.
18 ش��ب��اط،  ف��ي  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اس��ت��خ��دام  امل��ث��ال، وب��ع��د  فعلى سبيل 
التوسع  ينتقد  األمن  النقض ضد مشروع قرار مخفف جدا ملجلس  2011 حق 
االستيطاني اإلسرائيلي، ميكن أن يجري حترك فوري باجتاه اجلمعية العامة، 
املستمرة  النتهاكاتها  حد  لوضع  إسرائيل،  على  الضغوط  ممارسة  أج��ل  من 
للقانون الدولي وملجموعة كبيرة من قرارات األمم املتحدة املتعلقة بفلسطني. 
سابقة  مبوجب  تتحرك  أن  امل��ث��ال،  سبيل  على  ال��ع��ام��ة،  اجلمعية  وتستطيع 
الوقت  ذلك  حتى  إسرائيل  على  عقوبات  لفرض  السالم”  أجل  من  “متحدون 
األرض  في  األخ��رى  القانونية  غير  وسياساتها  االستيطان  فيه  تنهي  ال��ذي 
“قطع كامل  الفلسطينية احملتلة، وميكن أن تشتمل العقوبات على أشياء مثل 
أو جزئي للعالقات االقتصادية، املواصالت البرية، البحرية، اجلوية، البريد، 
البرق، الراديو وغيرها من وسائل االتصاالت، وقطع العالقات الدبلوماسية” 
أيضا  اإلج���راءات  تلك  تشمل  أن  وميكنها  امل��ت��ح��دة(.  األمم  ميثاق   ،41 )امل���ادة 
على،  احلفاظ  لضرورات  البرية  القوات  أو  البحر،  اجل��و،  طريق  عن  “العمل 
املناورات  تشمل  قد  العقوبات  هذه  ومثل  الدوليني.  واألمن  السالم  واستعادة 
العسكرية، احلصار، وعمليات أخرى عن طريق اجلو، البحر أو القوات البرية 

التابعة للدول األعضاء في األمم املتحدة” )املادة 42(.
وبينما فرض مثل هذه العقوبات، )وأنا بالتأكيد ال أقترح بتاتا اللجوء الى 
العمل العسكري بحسب املادة 42( مقتصر بشكل اعتيادي على مجلس األمن، 
“متحدون  القرار املعروف  العامة رقم 377 )5(، وهو  وأحكام قرار اجلمعية 
ل�”النظر  التحديد  وجه  على  العامة  اجلمعية  يخول  ال��ذي  السالم”،  أجل  من 
تدابير  التخاذ  األعضاء  للدول  توصيات  تقدمي  بهدف  الفور  على  املسألة  في 
جماعية، في حالة وجود خرق للسالم أو عمل من أعمال العدوان، مبا في ذلك 
استخدام القوة املسلحة عند الضرورة، ألجل احلفاظ على، أو استعادة السالم 

واألمن الدوليني”.
وفيما  و1983،   1982 لعامي  وبالتحديد  أخ��رى،  مرة  للوراء  وبالعودة 
لو كانت اجلمعية العامة قد انعقدت في ذلك الوقت في دورة خاصة مبوجب 
القراران  كان  بدال من دورة عادية، فرمبا  السالم"  أجل  “متحدون من  سابقة 
توصيات.  م��ج��رد  بقائهما  م��ن  ب��دال  فعليا،  سيطبقان  و180/38   123/37
الدولي،  للقانون  إسرائيل  انتهاكات  على  ردا  مثال  الذين  القرارين،  هذين  فكال 
وخصوصا قيامها بضم هضبة اجلوالن السورية احملتلة، حيث دعت اجلمعية 

العامة الدول األعضاء في األمم املتحدة )املادة 13( إلى:
االمتناع عن تزويد إسرائيل بأية أسلحة وأية معدات متعلقة 

بها، وإلى وقف أية مساعدات عسكرية تتلقاها إسرائيل منها؛
)أ( االمتناع عن احلصول على أية أسلحة أو معدات عسكرية من 

إسرائيل؛
والتكنولوجية  امل��ال��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة،  امل��س��اع��دات،  تعليق  )ج( 

ر�سالة من 13 موؤ�س�سة حقوق اإن�سان فل�سطينية واإ�سرائيلية، 

ملفو�ش الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان، نافانيثام بيالي، يف 

اأول زيارة ر�سمية لالأر�ش الفل�سطينية املحتلة

رسالة مفتوحة
بتاريخ: 2011/2/4

بك  نرحب  وإسرائيلية،  فلسطينية  إنسان  حقوق  كمؤسسات  نحن، 
في املنطقة، ونستغل هذه املناسبة لنتساءل: هل مات تقرير غولدستون؟ 
بعد مضى أكثر من عامني على نهاية االعتداء اإلسرائيلي على غزة »عملية 
الرصاص املصبوب«، وحيث أن العدالة للضحايا لم تتحقق بعد، نرى أن 

هذا السؤال يفرض ذاته. 
في  املتحدة  األمم  في  ثقتهم  عن  التخلي  الضحايا  ه��ؤالء  على  أينبغي 
اإلف��الت من  ثقافة  أن هناك مخرجا من  أم  املنتهكني،  إلى محاسبة  سعيهم 
ُتهدر عبر تغليب  العقاب السائدة؟ ومبا أن فرصة حتقيق العدالة ملا تزل 
الضحايا.  حلقوق  اجللي  دعمكم  إل��ى  نتطلع  فإننا  السياسية،  املصالح 
الدولي،  القانون  انتهاك  تكرار  تتمثل في منع  العدالة  إن ض��رورة حتقيق 

وإرساء أسس السالم العادل والدائم في املنطقة.
لقد ابرز تقرير غولدستون الذي مت نشره عام 2009، أدلة قوية على 
خالل  اإلنسانية  ضد  جرائم  وق��وع  احتمال  وعلى  ح��رب،  جرائم  ارت��ك��اب 
عملية »الرصاص املصبوب«. هذا التقرير الذي أيده مجلس األمم املتحدة 
واضحا  إط��ارا  يوفر  املتحدة،  ل��ألمم  العامة  واجلمعية  اإلن��س��ان،  حلقوق 
ذلك اإلحالة إلى  في  مبا  الدولي،  للقانون  وفقا  للضحايا  العدالة  لضمان 
الوطني  القضاء  اجلنائية الدولية، وممارسة  مجلس األمن، واحملكمة 
للدول لصالحياته مبوجب الوالية العاملية للقضاء. لقد مر عام على ذلك، 

ولم ينل الضحايا العدالة بعد. 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة، ال���ت���ي ي��ج��ري��ه��ا اجل����ي����ش، ال ت��ن��ظ��ر في 
قانونية القرارات التي يتخذها كبار القادة العسكريني والسياسيني الذين 
اال  محاسبة  يتم  ل��م  ال��ي��وم،  حتى  ونفذوا الهجمات.  وخ��ط��ط��وا،  صمموا، 
لبطاقة  سرقته  بدعوى  السجن  إل��ى  إرس��ال��ه  مت  واح��د،  إسرائيلي  جندي 
عينها مجلس حقوق  التي  املستقلني  أكدت جلنة اخلبراء  وقد  آلي!  صراف 
في  رغبته  وعدم  اإلسرائيلي  تعاون اجلانب  عدم  املتحدة،  باألمم  اإلنسان 
إجراء حتقيقات حقيقية وفقا للمعايير الدولية؛ على الرغم من قدرته على 

القيام بذلك.  
غزة  في إجراء  في  تنجح السلطات  الفلسطيني، فلم  اجلانب  على  أما 
املتحدة.  األمم  خ��ب��راء  أكدته جلنة  م��ا  وه��و  حتقيقات موثوقة وحقيقية، 
وعلى الرغم من التحقيقات املستقلة التي قامت بها السلطة الفلسطينية، إال 

أنها لم تتخذ أية إجراءات جنائية بحق مرتكبي اجلرائم.
املتمثلة  مب��س��ؤول��ي��ات��ه  ب��ال��ق��ي��ام  ال���دول���ي  امل��ج��ت��م��ع  ، فشل  اآلن  ح��ت��ى 
من  وأك��ث��ر  ب��ل  ارت��ك��اب��ه��ا،  مت  ال��ت��ي  احل����رب  ج��رائ��م  بإحقاق العدالة عن 
عن مصالح الشعب  الفلسطينية، املكلفة بالدفاع  ال��س��ل��ط��ة  ف���ان  ذل���ك، 
ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة،  واألوس�������������اط  امل����ت����ح����دة  األمم  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي أم��������ام 
ق����وض����ت ت����وص����ي����ات غ����ول����دس����ت����ون م����ن خ����الل ال���رض���وخ ل���ل���ض���غ���وط 
األعضاء  والدول  الفلسطينيني،  ممثلي  أن  ويالحظ  السياسية اخلارجية.  
والعالقات  املصالح  أولوياتهم  في  يضعون  اإلن��س��ان  حقوق  مجلس  في 
التحقيقات  إطار  في  التقرير  على  لإلبقاء  جهودهم  ويكرسون  السياسية، 

الداخلية، وذلك على حساب حقوق الضحايا.  
ما  إسرائيل  ف��ان  تأخر،  غولدستون  تقرير  توصيات  تطبيق  أن  ومب��ا 
زالت تعاقب 1.5 مليون فلسطيني بشكل جماعي من خالل احلصار احملكم 
املفروض على قطاع غزة، وتكثيف الغارات وقتل املدنيني بينما  يحاولون 
ويتضاعف  يتفاقم  العدالة  من  الضحايا  ه��ؤالء  حرمان  إن  قوتهم.  كسب 
انتهاكات  بقيت  حيث  الفلسطينية،  لألرض  اإلسرائيلي  لالحتالل  نتيجة 
القانون الدولي دون عقاب أو محاسبة بعد اكثر من 43 عاما من ارتكابها. 

وال���ي���وم، ح��ي��ث ال��س��ي��اس��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة غ��ي��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة كالتوسع 

الشرقية  القدس  من  الفلسطينيني  للسكان  القسري  والنقل  االستيطاني 
في  تسهم  أخ���رى،  انتهاكات  ب��ني  م��ن  الغربية،  الضفة  م��ن  أخ��رى  وأم��اك��ن 
الدولية  اجل��ه��ات  ع��ن  الشرعية  ن��زع  إل��ى  وت���ؤدي  ال��س��الم  جهود  تقويض 
املنخرطة في هذه العملية، فيما يحول ايضا دون تطبيق املبادئ األساسية 

للعدالة والقانون الدولي.

حضرة املفوض العام،
 بصفتكم املسؤول األعلى عن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في األمم 
املتحدة، نحثكم على إعطاء قضية هؤالء الضحايا الزخم والدعم في بحثهم 
عن العدالة، وندعوكم أيضا الستنكار مصادرة حقهم فيها، حيث ارتكبت 
للمطالبة  وندعوكم   كما  السياسية.  املصالح  باسم  دولية  جرائم  بحقهم 
العامة  اجلمعية  إلى  وإحالته  غولدستون،  تقرير  توصيات  بتنفيذ  علنا 
لألمم املتحدة، دون تأخير. ونطلب منكم أيضا، توضيحا فوريا من مكتب 
صندوق  بإنشاء  يتصل  فيما  العالقة  القضايا  بشأن  القانونية  الشؤون 
بإدانة  نطالبكم  وأخ��ي��را  ذل���ك.   ف��ي  ل��إلس��راع  وحثهم  الضحايا  تعويض 
مواصلة إسرائيل النتهاكاتها والتي حتول دون متكني الشعب الفسطيني 

من ممارسة حقه في تقرير املصير املعترف به عامليا.
الفرصة إلظهار التزامها  ه����ذه  امل��ت��ح��دة اغ��ت��ن��ام  ي���ج���ب ع���ل���ى األمم 
العامة  أمام اجلمعية  خطابه  ذكر األمني العام في  املعلن بالعدالة كما 
حقوق  مبفوضية  بأنكم واملكتب اخلاص  ثقة  على  إننا   .2011 في يناير 
اإلنسان، سوف تستخدمون كافة الوسائل املتاحة حتت تصرفكم، مبا في 
وضحاياه  الفلسطيني  الشعب  أن   الفعال، لضمان  القانوني  اإلسناد  ذلك 
مشمولون  في «عهد احملاسبة « املعلن باسم األمم املتحدة، وأن اإلفالت من 

العقاب لم يعد ليسود مرة  أخرى.

املؤسسات التي وقعت على الرسالة: 
• مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان	
• مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسان	
• مؤسسة احلق	
• مركز امليزان	
• مركز بديل ملصادر حقوق املواطنة والالجئني	
• االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس	
• احلركة العاملية للدفاع عن األطفال-فرع فلسطني	
• مركز إنسان للدميقراطية وحقوق اإلنسان	
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان	
• جلنة مناهضة التعذيب في إسرائيل	
• مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان	
• مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي	
• املركز اإلسرائيلي ضد هدم البيوت 	

حضرة املفوض السامي، هل أجهض تقرير غولدستون؟

وجتميد التعاون مع إسرائيل؛
)د( ق��ط��ع ال��ع��الق��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، ال��ت��ج��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة مع 

إسرائيل.

ومقاطعة  عسكرية،  عقوبات  لفرض  دع��وة  جوهره  في  القرار  ذلك  وك��ان 
ال  األي���ام،  وه��ذه  احلكومية.  املستويات  على   )BDS( اقتصادية  وع��ق��وب��ات 
تشتمل االنتهاكات اإلسرائيلية على التوسع االستيطاني فقط، ولكن أيضا على 
احلصار غير القانوني على غزة، التطهير العرقي في القدس الشرقية العربية، 
وعلى سياسات فصل عنصري مفروضة في كل من األرض الفلسطينية احملتلة 
في  القانوني  الفلسطينيني  حلق  املستمر  الرفض  وعلى  نفسها،  إسرائيل  وفي 
العودة وجبر أضرارهم، وأكثر من ذلك بكثير. وفي حني لم تنفذ هذه القرارات 

أبدا، هذه القرارات التي عمرها يقارب الثالثني عاما وبقيت في الكتب حتى هذه 
األيام؛ رمبا التحرك باجتاه عقد دورة خاصة للجمعية العامة، تنعقد مبوجب 
اختصاص “متحدون من أجل السالم”، للنظر في هذه املطالب مجددا وللتأكيد 

عليها، وتنفيذها فعليا هو التحرك األمثل. 

يف  الق�مية”• “عابر  ومعهد  ال�شيا�شية  ال��درا���ش��ات  معهد  يف  زميل  هي  بيني�س:  فيلي�س   *
الأمم  على  وا�شنطن  تهيمن  كيف  ال�شربات:  “ا�شتدعاء  كتاب  م�ؤلفاتها  بني  ومن  اأم�شرتدام. 

املتحدة ق�ة  والأمم  ال�شع�ب واحلك�مات  واإمرباط�رية تتحدى: كيف تتحدى  املتحدة احلالية 

ال�ليات املتحدة؟ 

"Calling the Shots: How Washington Dominates Today’s UN and Challenging 
Empire: How People, Governments and the UN Defy U.S. Power?
 http://www.un.org/depts/dhl/resguide/remerspec.htm

املــســاءلــة واحملــاســبــة فــي الــقــانــون الــدولــي

ال�شيدة نافانيثام بيالري )اأر�شيف الأمم املتحدة(
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العام  الدولي  القانون  عن  النظر  صرف  أو  لرفض  شيوعا  األكثر  القاعدة 
 – موجود  غير  اعتباره  للبعض  بالنسبة  حتى  أو   – صلة  ذي  غير  واعتباره 
غالبا ما يفهم على أن هذا القانون يفتقر إلى آليات املساءلة السليمة والفعالة 
عدد  ومييل  الدولي.  القانون  مبوجب  التزاماتها  تنتهك  التي  الدول  حالة  في 
الدولة  أن  اعتبار  إلى  اجلمهور  عامة  من  هام  وج��زء  والدارسني  اخلبراء  من 
إال  تطبيقها  يجري  ال  االلتزامات  هذه  ولكن  بالفعل،  قانونية  التزامات  عليها 
على الدول األضعف عن طريق الضغط من جانب الدول األقوى. وميكن لهذا 
الرأي أن يبدو مسحوبا بشكل خاص على الوضع الفلسطيني – اإلسرائيلي، 
بدون  الدولية  القانونية  اللتزاماتها  خطيرة  انتهاكات  إسرائيل  ترتكب  حيث 

أن تقيم وزنا ألية عواقب مهمة كما يبدو.
الدولي العرفي الدول، وتتيح فرض  ومع ذلك، تلزم املعاهدات والقانون 
العقوبات  هذه  أن  وللحقيقة  اخلرق/خروقات.  مرتكبة  الدولة  على  عقوبات 
حجر  ه��و  ال��دول��ة  س��ي��ادة  مبدأ  فيه  يكون  دول��ي  نظام  م��ع  لتتناسب  مصممة 
هذه  تطبيق  يجعل  الذي  األمر  البعض،  بعضها  مع  الدول  تعامل  في  الزاوية 
ذلك،  من  العكس  على  ولكن  أقل.  بدرجة  متاحة  أو  صعوبة،  أكثر  العقوبات 
اإلض��رار  أو  املساس  في  تتسبب  ال  لكي  خ��اص  بشكل  مصممة  كانت  وألنها 
عن  خجال  يبتعد  ال  أن  الدولي  للمجتمع  ينبغي  وسيادته،  ال��دول  باستقالل 
عند  تتوقف  ال  الدولة  مسؤولية  تطبيق  أن  والواقع  اإلقتضاء.  عند  تطبيقها 
الدولي من جانب دولة واحدة، فإذا رفضت األخيرة  اخلرق األصلي للقانون 
معاجلة انتهاكها، فإن دولة ثالثة تتحمل مسؤولية القيام بالعمل، وبأن تتاح 

لها عدد من األدوات للقيام بذلك.
املتعلقة  ال��ق��واع��د  وت��دوي��ن  بجمع   )ILC( ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  جلنة  ق��ام��ت 
مب��س��ؤول��ي��ة ال��دول��ة ف��ي: “ ق��واع��د ح��ول م��س��ؤول��ي��ة ال���دول ع��ن األف��ع��ال غير 
املشروعة دوليا” )من هنا فصاعدا قواعد “اللجنة”/جلنة القانون الدولي(. 
وه��ذا  دوليا”،  م��ش��روع  غير  “فعال  ترتكب  حينما  دول��ي��ا  مسؤولة  فالدولة 
سواء  الدولية،  التزاماتها  من  األقل  على  واح��دة  بانتهاك  تقوم  عندما  يعني، 
مبوجب معاهدة، أم مبوجب القانون الدولي العرفي. أوال، يجب على الدولة 
مالئما،  كان  إذا  اللزوم  وعند  مستمرا،  كان  إذا  االنتهاك  توقف  أن  املسؤولة 
وثانيا،  املستقبل.  في  االنتهاك  تكرار  بعدم  وضمانات  تأكيدات  إعطاء  عليها 
يجب على الدولة املسؤولة أن تقوم بجبر كامل األضرار املادية أو املعنوية، 

الناجمة عن فعلها غير املشروع.
وفي حني أن هذه االلتزامات، ومبدأ مسؤولية الدولة تطورت في البداية 
ف��ي س��ي��اق ال��ص��راع��ات ب��ني ال���دول ذات ال��س��ي��ادة، وت��ط��ور ال��ق��ان��ون ال��دول��ي 
 – العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  في  اإلنسان  حقوق  وقانون  اإلنساني 
حول  القانونية  الرؤية  اعطت  والتي   – الثانية  العاملية  احل��رب  فظائع  بعد 
للفرد.  األس��اس��ي��ة  احل��ق��وق  انتهاك  ح��االت  ف��ي  ال��ف��ردي��ة  ال��دول��ي��ة  املسؤولية 
ونتيجة لذلك، بدأ يظهر نظام الرد الدولي املتكامل على االنتهاكات اخلطيرة، 
وأصبحت فكرة تدخل املجتمع الدولي مقبولة عموما، أي أنه يوجد للمجتمع 
ال��ف��وري ألعمال  ال��وق��ف  ف��ي  إن��ف��راد، مصلحة  ال��دول��ي ك��ك��ل، وك��ل دول���ة على 
للقانون  النطاق  ال��واس��ع  التطور  عبر  ذل��ك  ترجمة  وج��رت  معينة.  شنيعة 
التعذيب،  مثل  كجرائم  األف��ع��ال  ه��ذه  تعريف  حتديد  ومت  ال��دول��ي،  اجلنائي 
القانون  انتهاكات  إلى  إضافة  اإلنسانية،  ضد  اجلرائم  أو  اجلماعية  اإلب��ادة 

الدولي اإلنساني.
في كل مرة يتم فيها صياغة قانون جديد، أو توسيع وتعزيز قانون قائم 
الفظائع  ارتكاب  منع  نفسه:  املعلن  الهدف  يكون  الدول،  ممارسات  سياق  في 
اجلماعية مثل احملرقة النازية، أو بعد ذلك بعقود، مثل اإلبادة اجلماعية في 
األفراد  محاكمة  بأن  ال��دوام  على  واضحا  كان  بذلك،  القيام  أجل  ومن  روان��دا. 
إنه  ذلك،  املسؤولني عن هذه اجلرائم ضروري حقا، ولكنه غير كاف. ومثال 
تغض  العالم  وبقية  أوروبا  بينما  اليهود  ماليني  إبادة  جتري  كانت  حني  في 
اجلناة  يساعدون  األحيان،  بعض  في  وحتى   – فظائع  من  يجري  عما  النظر 
املطلق ملبدأ عدم  التفسير  النقاش حول  أثار عاصفة كبيرة من  الذي  األمر    –
التدخل، الذي سمح بالقتل املنهجي واسع النطاق للسكان املدنيني، وفي نفس 

الوقت سمح بتوفير ذريعة لعدم تدخل الدول األخرى. 
الثانية،  العاملية  احل��رب  قبل  م��ا  ال��ب��ائ��دة  األمم  عصبة  جت��اوزن��ا  م��ا  وإذا 
هذه  مثل  جتنب  أجل  من  جزئيا  صممت  قد  احلالية  املتحدة  األمم  منظمة  فإن 
األهوال، واملبدأ األساسي املنصوص عليه في املادة 42 من ميثاق األمم املتحدة 
الدولي، والنتيجة  األمن  إال بتخويل صريح من مجلس  القوة  مينع استخدام 
الطبيعية للتكليف بالعمل من أجل السالم واألمن العامليني قد جاءت من أجل 
لن  النازية  أملانيا  حقبة  خ��الل  الدولي  للمجتمع  الذريع  الفشل  ب��أن  التأكيد 

يتكرر ثانية. وحتى اآلن، وألكثر من مرة، واألسباب معروفة جيدا، فإن نظام 
غير  من  ليس  التي  األم��ن،  مجلس  جللسات  املفرط  بالتسييس  يسمح  الفيتو 
املألوف أال تصل إلى نهاية مأساوية حول القضايا احلساسة. وأمثلة رواندا 
حاول  السبب،  ولهذا  الصدد.  ه��ذا  في  املأساوية  باألخبار  مليئة  وكوسوفو 
الذي  الدولة  سيادة  حدود  يحركوا  ان  العامليني  الدولي  القانون  فقهاء  بعض 
وفي مؤمتر  جرت صياغته في إطار نقاش موسع حول “التدخل اإلنساني”. 
على   – ضيقة  بصيغة  ول��و   – ال���دول  واف��ق��ت   ،2005 ع��ام  ف��ي  العاملية  القمة 
تنفيذية،  آليات  على  حقا  تتفق  لم  ولكن  احلماية،  مسؤولية  مفهوم  تعريف 
عالوة على اتفاقها أن أي تدخل عسكري مبوجب مسؤولية احلماية، يجب أن 

يصرح به من قبل مجلس األمن الدولي أوال.
ال��دول��ي هذه  املجتمع  أوس���اط  ب��ني  ال���رأي  ت��واف��ق  حقيقة  إل��ى  ه��ذا  ويشير 
خطيرة  انتهاكات  عن  املسؤولية  من  التنصل  أو  الوجه  إشاحة  ب��أن  األي��ام، 
حلقوق اإلنسان أو للقانون الدولي اإلنساني تقع حاليا لم يعد خيارا مقبوال. 
لعدم  ع��ذرا  يشكل  أن  املتحدة  األمم  مستوى  على  املوجود  للشلل  ينبغي  وال 
على  شعبيتها  لها  أصبحت  اإلنساني  التدخل  ح��ول  النقاشات  ألن  التدخل، 
وفي  روان���دا،  في  اجلماعية  اإلب��ادة  منع  في  الذريع  الفشل  منذ  واس��ع  نطاق 
ما  على  التركيز  يجري  ما  وغالبا  كوسوفو.  في  الالجئني  مأساة  مع  التعامل 
التي  البلدان  إل��ى  ق��وات  بإرسال  القيام  املناسب  غير  أو  املناسب  من  ك��ان  إذا 
أي إجراء  إذا كان  اإلنسان. واآلن،  أزمات خطيرة فيما يتعلق بحقوق  تعاني 
ينطوي على استخدام القوة العسكرية ال يزال يحتاج إلى مصادقة مسبقة من 
اتخاذه  مت  انه  التحقق  – ويلزم  القانوني(  باملعنى  األقل  )على  األمن  مجلس 
اعتبارات  ضمن  يدخل  املطاف  نهاية  في  األم��ر  وألن  متحيزة،  غير  بطريقة 
التعدي على سيادة دولة، وميكن أن يكون غير مقبول اخالقيا، وان تكون له 
للعراق؛  األمريكي  الغزو  أظهر  مثلما  السيطرة،  وخارج  املدى  بعيدة  عواقب 
فانه ال زال هناك مجموعة من اخلطوات ميكن أن تتخذها الدول فرادى، وهي 
بالرد  القيام  الدول من  خطوات ال تنطوي على عمل عسكري، وال تزال متكن 

على االنتهاكات اخلطيرة.
الدولي”،  القانون  “جلنة  م��واد  من  و41   40 املادتني  في  املبدأ  هذا  وضع 
الدولي  القانون  قواعد  من  آمرة  “لقاعدة  خطيرا  انتهاكا  دولة  ترتكب  عندما 
الثالثة-  الدولة  مسؤولية  مبدأ  وف��ق  األخ��رى-  ال��دول  على  ينبغي  العام”، 
ليس فقط عدم االعتراف بالوضع الناجم عن ذلك االنتهاك، ولكن أيضا عليها 

التعاون على أساس القانون من أجل وضع حد لذلك االنتهاك. وتصف املادة 
جسيم  “فشل  بأنه  اخلطير”  “االنتهاك  الدولي  القانون  جلنة  م��واد  من   40
االنتهاك،  جتاه  واجبها  أداء  في  املسؤولة  الدولة  سلطات  قبل  من  ومنهجي 
بينما حتظر املادة 41 على الدول األخرى )الثالثة( القيام بتقدمي أي عون أو 

مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع”.
مقررة  قواعد  باعتبارها  أيضا  معروفة  اآلم��رة  القواعد  أن  املعروف  ومن 
من  بها  املعترف  الدولي  القانون  مبادئ  من  أساسية  مبادئ  وهي  مطلقة،  أو 
ال  قواعد  باعتبارها  مبجموعه،   ال��دول(  جانب  )من  الرسمي  الدولي  املجتمع 
يسمح بأي انتقاص لها أو مساس بها، حتى في وجود معاهدات بني الدول. 
وفي حني أن نطاق هذه القواعد ال يزال مثيرا للجدل – فال يوجد قائمة شاملة، 
 ، ومتى؟-  آمرة  قاعدة  تصبح  قانونية  قاعدة  أي  لتحديد  راسخة  قاعدة  وال 
مثل  آم��رة،  قواعد  باعتبارها  بقوة  ثابتة  اآلن  أصبحت  معينة  مبادئ  فهناك 
حظر اإلبادة اجلماعية والتعذيب. كما أن حظر احلروب العدوانية والتوسع 
اإلقليمي عن طريق استخدام القوة منصوص عليها في ميثاق األمم املتحدة – 

وتندرج أيضا حتت عنوان القواعد اآلمرة.
يشير  الذي  الوحيد  الدولي  الصك  ليست  الدولي  القانون  جلنة  قواعد  إن 
األول��ى  امل��ادة  تنص  املثال،  سبيل  فعلى  الثالثة،  الدولة  مسؤولية  مبدأ  إل��ى 
املتعاقدة  السامية  األط��راف  “تتعهد  أن  على  جنيف  معاهدات  في  املشتركة 
باحترام وضمان احترام هذه االتفاقية في جميع الظروف”. ورغم ذلك، قامت 
العديد  إلى جانب  األوروب��ي،  البرملان  املتحدة،  العامة لألمم  كل من اجلمعية 
شجبها  عن  دوم��ا  باإلعالن  الدوليني  واملراقبني  احلكومية  غير  املنظمات  من 
حتى  ولكن  الرابعة.  جنيف  معاهدة  مبوجب  اللتزاماتها  إسرائيل  النتهاكات 
ت��زال  وال  وم��ن��ه��ا،  إلس��رائ��ي��ل  األوروب��ي��ة  األس��ل��ح��ة  مبيعات  تتوقف  ل��م  اآلن، 
االتفاقيات التجارية والتعاون العسكري واألمني املكثف مستمرة وقوية كما 

كانت دائما. 
وما زال احلقوقيون منقسمون بشأن فيما إذا كان القانون الدولي “كما هو” 
ايجابية في كل  اتخاذ خطوات  الدول على  الدول(، يجبر  )نصوص + ممارسة 
مرة يقع فيها انتهاك، مثل تلك املذكورة في املادة 40، أو أنه )القانون الدولي( 
ببساطة يسمح )يخّول( للدول بالعمل. وحتى لو قبل املرء )النقاش( للفرضية 
القائلة بأن املمارسة احلالية للدول، ال تسمح للتأكيد بشكل قاطع بوجود التزام 
بالتدخل )حتى بوسائل سلمية(، فمن الواضح في قواعد جلنة القانون الدولي، 

املسؤولية الفردية واجلماعية للدول
حاالت االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي وحقوق اإلنسان

بقلم: سيسيل غالوت*
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األدنى  بأن احلد  اإلنساني،  الدولي  اإلنسان والقانون  فضال عن صكوك حقوق 
بيع  إن  املثال،  سبيل  على  االنتهاكات.  في  املساهمة  بعدم  ملزمة  ال��دول  أن  هو 
األسلحة إلى دولة متارس االنتهاكات، فضال عن تزويدها مبليارات الدوالرات 
املادة  الذي توفره  الوصف  بالتأكيد حتت  ك�«معونة«، هو عمل يقع  األموال  من 
انتهاك  وه��و  االنتهاك،  على  للحفاظ  املساعدة  أو  العون  تقدمي  حظر  ح��ول   40
التي تكون مسؤولة عن ذلك دوليا. ومن هنا،  الثالثة  الدولة  مباشر اللتزامات 
القيام  التي تستطيع  الدبلوماسية  التدابير  العديد من  لديها  الثالثة  الدولة  فإن 
التجارية  العالقات  تعليق  املنتهكة،  ال��دول��ة  ألفعال  العلنية  اإلدان��ة  مثل  بها، 

والتعاون في املجاالت األخرى، استدعاء بعثاتها الدبلوماسية...الخ .
مثلما  دولية،  صكوك  وجود  عدم  في  كثيرا  تكمن  ال  املشكلة  أن  واحلقيقة 
الدول.  ممارسة  وهي  أال  الدولية،  املعايير  يخلق  الذي  الثاني  الشق  في  هي 
ومثال االحتاد األوروبي هو مثال له داللته التامة في هذا الصدد؛ ففي الواقع، 
النسخة  من   21 امل��ادة  في  عليها  املنصوص  اإلنسان  حقوق  لسياسة  ووفقا 
الشائع  من  فإنه   ،)TFEU( األوروب��ي  االحتاد  عمل  حول  للمعاهدة  املوحدة 
جميع  في  اإلنسان  بحقوق  االلتزام  اشتراط”   “بند  يسمى  على  العثور  جدا 
االتفاقيات الدولية لالحتاد األوروبي، التي مت التعاقد عليها بعد عام 1995. 
الدولية  االتفاقيات  تعليق  متكني  أج��ل  م��ن  االش��ت��راط  نظام  تصميم  مت  كما 
من  اإلن��س��ان  حلقوق  خطيرة  انتهاكات  وج��ود  حالة  ف��ي  األوروب���ي  ل��الحت��اد 

جانب الدولة املتعاقدة مع االحتاد. وعلى سبيل املثال، دعا البرملان األوروبي 
في وقت سابق إلى تعليق اتفاقية الشراكة بني االحتاد األوروبي وإسرائيل 

بسبب انتهاكات األخيرة للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.
ونفس الشيء، قام االحتاد األوروبي في عام 1998 باعتماد “مدونة سلوك 
من  ديباجتها،  في  شددت  والتي  األسلحة”،  ص��ادرات  بشان  األوروب��ي  االحت��اد 
بني أمور أخرى، على أن االحتاد “عاقد العزم على منع تصدير معدات ميكن أن 
تستخدم في القمع الداخلي أو في العدوان اخلارجي أو تساهم في عدم االستقرار 
اإلقليمي”. وحتدد املدونة اخلطوط العريضة لثمانية مبادئ يجب احترامها من 

جانب االحتاد وكل دوله األعضاء في أية مبيعات لألسلحة، ومن بينها:
العقوبات 	  سيما  وال  األع��ض��اء،  للدول  الدولية  االل��ت��زام��ات  اح��ت��رام 

املجموعة األوروبية،  التي تقررها  األمن وتلك  التي يقررها مجلس 
واالت��ف��اق��ي��ات ح��ول منع االن��ت��ش��ار ال��ن��ووي وأم���ور أخ���رى، وكذلك 

االلتزامات الدولية األخرى.
احترام حقوق اإلنسان في بلد املقصد النهائي ملبيعات األسلحة.	 
فيما 	  خ��اص  وبشكل  ال��دول��ي،  املجتمع  جت��اه  املشتري  البلد  سلوك 

احترامه  وم��دى  حتالفاته  وطبيعة  اإلره��اب،  جتاه  مبوقفه  يتعلق 
صادرات  بشأن  األوروب��ي  االحتاد  سلوك  )مدونة  الدولي.  القانون 

األسلحة، بروكسيل، 5 حزيران 1998(

غزة  قطاع  في  املتردية  اإلنسانية  احلالة  من  وبالرغم  اآلن،  وحتى 
من  وت��ك��رارا  م��رارا  به  التنديد  ج��رى  ال��ذي  اإلسرائيلي  للحصار  نتيجة 
االنتهاكات  من  العديد  إلى  اإلشارة  وبدون   – املتحدة  األمم  مراقبي  قبل 
من  وبالرغم   ،- العسكري  لالحتالل  الدولي  للقانون  املستمرة  األخرى 
 ،2006 عام  في  لبنان  جنوب  في  رملية”  “عاصفة  اإلسرائيلية  العملية 
األسلحة  مبيعات  فإن  املدنيني،  الضحايا  من  العديد  سقوط  في  وتسببها 
مليون   200 بلغت   2007 ع��ام  خ��الل  إلس��رائ��ي��ل  األوروب���ي  اإلحت���اد  م��ن 

يورو.
ال يوجد أدنى شك بأن هناك حاجة لتحديث وتطوير نظام االستجابة 
الدولي  والقانون  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  حلاالت  الدولية 
ومعظم  لإلصالح،  ماسة  بحاجة  املتحدة  األمم  أن  سيما  وال  اإلنساني؛ 
وحتى  احلالي،  الوقت  في  ولكن  األيام.  هذه  ذلك  على  يوافقون  املهتمني 
م��ك��ان��ا ج��ي��دا للبدء  ل��ل��دول  ال��ف��ردي��ة  امل��م��ارس��ة  ي��ت��م ذل���ك، مي��ك��ن أن جت��د 
حل��االت  اس��ت��ج��اب��ت��ه��ا  ف��ي  امل���وج���ودة،  وال��ت��وص��ي��ات  ال��ن��ص��وص  بتطبيق 

اإلنساني. الدولي  والقانون  اإلنسان  حلقوق  اخلطيرة  االنتهاكات 

اجلامعات  من  ال��دويل  القان�ن  املاج�شتري  �شهادة  على  حا�شلة  غال�ت:  �شي�شيل   *
الأمريكية والفرن�شية، وهي نا�شطة يف جمال الدفاع عن حق�ق الإن�شان. 

هذا البحث املنشور في كتيب، هو في األصل ورقة عمل رقم 11 اصدرها 
بديل في العام 2010 باللغتني االجنليزية والعربية، وهو من إعداد احملامية 
ياسمني جادو. وتعرض الكاتبة من خالله آليات املساءلة واحملاسبة املختلفة 
القضائية  املالحقة  في  استخدامها  ميكن  والتي  وطنيا،  أو  عامليا  واملتاحة 
على  تركز  وال��دراس��ة  اإلن��س��ان.  حقوق  انتهاكات  ع��ن  امل��س��ؤول��ة  للشركات 
آليات احملاسبة في القوانني الفدرالية األمريكية. الباحثة تقوم بتمييز ثالثة 
عناصر رئيسية ميكن استخدامها ملنع مثل هذه االنتهاكات للقانون الدولي: 
القانون الداخلي )الوطني(، مثل التشريعات املوجودة في الواليات املتحدة، 
القانون الدولي، إضافة إلى قوى السوق. كما أنها تشرح بشكل معمق حدود 
األسلوبني األولني، وتروج لتطوير الثالث، والذي يبدو أنه الوسيلة األقوى 

لضمان احترام احلقوق األساسية لإلنسان.
واألدوات،  ال�ط�رق  م��ن  كبيرة  قائمة  تتوفر  األمريكية،  التشريعات  في 
أهمها: ما يعرف مبقترحات املساهمني بشأن املسؤولية االجتماعية، إمكانية 
املنصوص  االحت��ادي��ة  اجلنائية  القانونية  املسؤولية  طريق  عن  احملاكمة 
للواليات  )ال��وط��ن��ي(  الداخلي  القانون  مبوجب  الشركات  نظام  ف��ي  عليها 
املتحدة، حيث »]...[ ال يوجد متييز قانوني بني األشخاص الطبيعيني وبني 
في  اجلنائي  الدولي  القانون  إدم��اج  طريق  عن  أو  االعتباريني«،  األشخاص 
»التقاضي  املدنية  الدعاوى  استخدام  عند  وأيضا  املتحدة،  الواليات  قوانني 
دعاوى  إقامة  من  األجانب  متكن  التي  القوانني  بعض  لوجود  نظرا  املدني«؛ 
األجنبية  األض���رار  دع���اوى  ق��ان��ون  مثل  األمريكية،  الفدرالية  احمل��اك��م  أم��ام 
هو  الكاتبة  عليه  تشدد  م��ا  ف��إن  ذل��ك،  وم��ع   .Alien Tort Claims Act
من  ال��ن��وع  ه��ذا  خلصوصية  ن��ظ��را  وذل���ك  األدوات،  ه��ذه  اس��ت��خ��دام  صعوبة 
الشركات )بصفتها متعدية للحدود، أو متعددة القومية أو اجلنسية(، إضافة 
القوانني  تطبيق  لتجنب  يتخذها  أن  ما  لبلد  ميكن  التي  الوسائل  جميع  إلى 

الداخلية اخلاصة على قضايا تتورط فيها الشركات. 
وهكذا، فإن حقيقة هذه الشركات باعتبارها “متعدية للحدود أو متعددة 
القومية”، هي مسألة إشكالية بسبب تصادم هذه الطبيعة مع نطاق تطبيق 
الوالية الشخصية. فمن أجل املالحقة القضائية املمكنة، ميكن محاكمة شركة 
أو  أو “في مكان وقوع األفعال محل الدعوى”،  ما  “في بلد مقرها الرسمي”، 
وعالوة على  “في البلد الذي تقوم فيه الشركة بأعمال مستمرة ومنتظمة”. 
ذلك، تظهر إشكالية اخرى في حتديد مسؤولية الفروع او الشكات التابعة، 
وذلك فيما إذا كانت هي فروعا لشركة أم، آم أنها تابعة لشركة قابضة، حيث 
ال،  أم  مستقلة”  “شخصية  منهما  لكل  ك��ان  إذا  فيما  حتديد  العادة  في  يلزم 
لتقرير إمكانية احملاكمة وحدود املسؤولية. فاذا كانت مسؤولية الشركة االم 
وضاحة في حال قيام الفرع بانتهاكات ما، فان مسؤولية الشركة التابعة/

اخل��اض��ع��ة ل��ش��رك��ة ق��اب��ض��ة، ت��ك��ون أص��ع��ب ف��ي ظ��ل إم��ك��ان��ي��ة ال��ت��م��وي��ه على 
والشركة  التابعة  الشركات  أو  والفرع  األصل  بني  القانونية  العالقة  حقيقة 
القابضة. وميكن استخدام حجج الشركة األم لتجنب املساءلة عن عمل قامت 
حتت  وجودهما  من  احل��د  طريق  عن  وذل��ك  التابعة،  أو  الفرعية  الشركة  به 
والية قضائية واحدة. وقد حاول بعض احملامني واألكادمييني منع مثل هذا 
السلوك عن طريق تطوير تشريع يربط بني أعمال الشركة الفرعية والشركة 
األم )مثل نظرية “مسؤولية املشروع”(، وحسب هذه النظرية فإن “الشركة 

موحد،  اقتصادي  برنامج/مشروع  من  ج��زء  جميعا  هي  فروعها  وشبكة  األم 
حقوق  انتهاكات  ع��ن  مسؤولة  تكون  أن  يجب  املؤسسة  كامل  ف��إن  وبالتالي 

اإلنسان باعتبارها كيان واحدا”.
وباإلضافة إلى التكاليف الباهظة ذات الصلة التي يتكبدها املدعي، فإن احملاكم 
إذا كانت تنطوي على مسألة سياسية )موضوع  الدعاوى  ميكنها أن ترفض قبول 
سياسي(، أي بعبارة أخرى، إذا كان مسار العملية يقود إلى التدخل في عمل الفروع 
رفض  ميكن  كما  السياسية”(،  املسألة  “مذهب  حالة  )ف��ي  للحكومة  السياسية 

الدعاوى التي مضى على حدوث االنتهاكات موضوع الدعوى وقت طويل جدا.
القانون  اآلليات املوجودة في  الكاتبة الضوء على  الثاني، تلقي  الفصل  في 
الدولي، وتبني أنه ال يوجد حاليا أي تشريع ميكنه أن يوفر الفرصة للمالحقة 
القضائية املباشرة للشركات متعدية احلدود أو متعددة القومية. وفقط ميكن 
“املساعدة  بسبب  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  انتهاكات  ع��ن  ال��ش��رك��ات  موظفي  مالحقة 
الطبيعي  الشخص  ان  باعتبار  األفعال/االنتهاكات،  ه��ذه  على  والتحريض” 
كان جزءا من مجموعة كان لها نفس األغراض اجلنائية وحاولت تنفيذه الفعل 
)املتبوع( في منع،  األعلى  املسؤول  إذا فشل  أو  املشترك(،  الغرض  )مسؤولية 
أو لم يقم مبعاقبة ذوي السلوك اإلجرامي من بني مرؤوسيه، إذا “عرف أو كان 
لديه سبب لكي يعرف أن جرمية كانت على وشك الوقوع، أو ارتكبت، أو كانت 

ترتكب”.

 وأبدت الكاتبة اهتماما مبوضوع القانون الدولي، ألن العديد من الشركات 
لها دور غير مباشر في انتهاكات حقوق اإلنسان التي متارسها إسرائيل، وذلك 
عن طريق بيعها ملعدات تساعد مرتكبي اجلرمية )معدات للجيش اإلسرائيلي 
كمثال(، وبدون أن جتري مساءلتها عن أي من تلك االنتهاكات. ومع ذلك، تشير 

مبادئ وآليات ملساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق اإلنسان

السبل املمكنة حملاسبة الشركات املتورطة مع إسرائيل في قمع الشعب الفلسطيني
قراءة موجزة بقلم: شارلوت مساردير*

ياسمني جادو إلى اجلهود املبذولة في هذا املجال، وال سيما من جانب األمم 
أو متعددة  الشركات متعدية احلدود  الرقابة على  أجل تنظيم  املتحدة، من 
أن��ه ج��رى في اآلون��ة األخ��ي��رة، تعيني ممثل خ��اص حول  اجلنسية. وتذكر 
“قضية حقوق اإلنسان والشركات متعددة القومية وغيرها من مؤسسات 
“جون روغي”؛ بهدف بلورة مبادئ توجيهية حول  وهو السيد  األعمال”، 

مسؤولية الشركات واملعايير اخلاصة بها.
احل��دود  متعدية  األوروب��ي��ة  بالشركات  املتعلق  امل��ث��ال  أخ��ذن��ا  م��ا  وإذا 
ال��ت��ي مت���ارس ال��ت��ج��ارة م��ع دول���ة إس��رائ��ي��ل، تشير ال��ك��ات��ب��ة إل���ى أن ه��ذه 
املتمثلة في توجيهات و/أو مراسيم  األوروبية  القوانني  تنتهك  الشركات 
اإلحتاد األوروب��ي، ونظام احملكمة واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 
ال���دول األط���راف ]ف��ي احملكمة واالت��ف��اق��ي��ة[ االل��ت��زام  )وال��ت��ي تفرض على 
اخل��اص(.  القطاع  في  أط��راف  جانب  من  اإلن��س��ان  حقوق  انتهاكات  مبنع 
والتعاون  ]الشراكة  التجارة  اتفاقية  بشأن  يجري  ملا  أيضا  تعرض  كما 
االقتصادي[ بني إسرائيل واالحتاد األوروبي التي تشترط تنفيذ االتفاق 
العديد  أن  وطاملا  ذل��ك،  وم��ع  اإلن��س��ان.  حقوق  باحترام  إسرائيل  بالتزام 
من هذه الوسائل غير ملزمة، فإن ذلك يقلل من إمكانية مساءلة الشركات 

ومقاضاتها وفقا للقانون.
قوى  تدخل  ب��دون  األدوات  ه��ذه  استخدام  إمكانية  ف��ي  تشكيك  وه��ن��اك 
احترام  لضمان  الطرق  أفضل  من  واح��دة  بأن  الباحثة  تشدد  حيث  السوق؛ 
ال��ش��رك��ات م��ت��ع��ددة القومية ه��ي اس��ت��خ��دام قوى  ح��ق��وق اإلن��س��ان م��ن قبل 
السوق. وهذا يعني املستثمر، املستهلك وضغط الرأي العام. وتبني التجربة 
أن العديد من املستثمرين املسؤولني اجتماعيا )SRI( قاموا بتطوير أدائهم 
االجتماعي  األث��ر  في  تنظر  ال  شركة  أي  في  يستثمروا  لن  بأنهم  والتهديد 
الشركات  حالة  وفي  اإلنسان.  حقوق  على  واألعمال  املشاريع  تتركه  الذي 
التي لها دور في انتهاكات حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة، 
العديد  استثمارات  تصفية  طريق  عن  النجاحات،  من  العديد  حتقيق  جرى 
من الصناديق ملؤسسات وشركات مثل فيوليا، ليف ليفاييف، آلستوم، التي 
كانت مسؤولة عن مساعدة دولة إسرائيل في إقامة املستوطنات في الضفة 

الغربية مبا فيها القدس.
حقوق  انتهاكات  عن  الشركات  ملساءلة  وآليات  “مبادئ  كتاب  يسعى 
وبدون  لها،  املصاحب  والتحليل  املعطيات  هذه  عرض  خالل  من  اإلنسان” 
أدن���ى ش���ك، إل���ى وت��ع��ري��ف احل��م��الت املختلفة ال��ت��ي ت��ن��ض��وي ض��م��ن حملة 
عليها”؛  ال��ع��ق��وب��ات  وف���رض  االس��ت��ث��م��ارات،  وس��ح��ب  إس��رائ��ي��ل،  “مقاطعة 
املقاطعة  ه��ذه  تنفيذ  فمثلما مت  امل��ت��وف��رة.  وال��وس��ائ��ل  ب���األدوات  وت��زوي��ده��ا 
بنجاح في جنوب أفريقيا قبل عقود مضت ميكن استخدام األدوات والوسائل 
املتاحة ملقاضاة الشركات التي لها دور في عدم احترام حقوق اإلنسان عبر 
دعمها لدولة إسرائيل. وهذا الكتاب، هو أيضا نداء من أجل حتسني اآلليات 
االقتصادية  املصالح  بسبب  عليها  االل��ت��ف��اف  يتم  م��ا  غالبا  التي  القائمة، 

والسياسية الداخلة فيها.

فرن�شا،  ط�ل�وز-  يف  ال�شيا�شية  العل�م  كلية  يف  جامعية  طالبة  م�شاردير:  �شارل�ت   *
متط�عة يف مركز بديل. 
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أوال: تاريخ واهمية محاكم “روسيل” اخلاصة
ُنظمت محكمة »روسيل« األولى على يد »برتراند روسيل«، عالم الرياضيات 
والفيلسوف البريطاني املعروف، وجرى ذلك على الفور بعد نشر كتابه »جرائم 
حرب في فيتنام« في عام 1966؛ حيث قامت هذه احملكمة اخلاصة بالتحقيق في 
أفعال الواليات املتحدة )واحلكومات التي تعاونت معها( في تدخلها العسكري 
في فيتنام. وطرحت السؤال حول ما إذا قامت الواليات املتحدة وأعوانها بإرتكاب 
أفعال عدوانية مبوجب أحكام القانون الدولي، وهل استخدمت أسلحة جتريبية 
أو غير قانونية، أو هاجمت أهدافا مدنية صرفة، أخضعت السجناء للتعذيب أو 
غيره من دروب املعاملة الال- إنسانية، أو أية أفعال أخرى تشكل جرمية إبادة 

جماعية حسب قواعد القانون الدولي.1
عقدت احملكمة في عام 1967 جلستني/دورتني في ستوكهولم وكوبنهاغن 
اجل��ه��ات  ب��ني  م��ن  ب����ارزة  شخصية   25 م��ن  م��ك��ون��ة  جلنة/هيئة  إش����راف  حت��ت 
تشارك  ول��م  الفظائع.  خبروا  الذين  الشهود  ش��ه��ادات  إل��ى  واستمعت  الفاعلة، 
صياغة   وبعد  دعوتها.  من  بالرغم  احملاكمة،  هذه  في  املتحدة  الواليات  حكومة 
أعاله،  طرحت  التي  األسئلة  جميع  بشأن  باالجماع  حظيت  التي  االستنتاجات 
قام »جون بول سارتر«، مضيف احملكمة، بإيصال تلك االستنتاجات للواليات 
»روسيل«  محاكم  الحقة  أوق��ات  في  وعقدت  املتواطئة.2  واحلكومات  املتحدة 
وفي   1974 عام  في  الالتينية  أمريكيا  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  في  للنظر 

العراق في عام 2000.
ذلك  م��ن  قانونية  منزلة  أو  قضائية  والي��ة  أي��ة  »روس��ي��ل«  حملاكم  يوجد  ال 
النوع الذي متنحه حكومات الدول. وال ينتج عن أحكامها أي نوع من العقوبات 
ضد اجلهات الفاعلة التي تبني أنها مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان، فهي 
»محاكم شعبية« تهدف إلى رفع مستوى وعي املجتمع املدني وإخضاع األطراف 
املختلفة لالختبار، ومن أجل إعالم املجتمع املدني باحلجج القانونية التي ميكن 
أنيط  والتي  الدولة،  قبل  من  املنشأة  الرسمية  القانونية  احملافل  في  استخدامها 
األط��راف،  العدالة لكل  األقل - وظيفة توفير سبل  بها - من ناحية نظرية على 

سواء كانوا ضحايا أو جناة.

ثانيا: محكمة روسيل اخلاصة بفلسطني

دورة برشلونة
بشأن  روسيل  حملكمة  األول��ى  الدولية  ال��دورة  نظمت   ،2010 آذار  شهر  في 
ودوله  األوروب��ي  االحت��اد  ومسؤولية  تواطؤ  في  للنظر  برشلونة  في  فلسطني 
ل���ألرض الفلسطينية احمل��ت��ل��ة، وف���ي اس��ت��م��رار  األع��ض��اء ف��ي اح��ت��الل إس��رائ��ي��ل 

االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي مع استمرار إفالت إسرائيل من العقاب.
مت ع���رض ش���ه���ادات واح���د وع��ش��ري��ن خ��ب��ي��را وش���اه���دا ب��ش��أن ح��ق الشعب 
غزة  قطاع  على  املفروض  االسرائيلي  واحلصار  املصير،  تقرير  في  الفلسطيني 
وضم  الطبيعية،  امل��وارد  ونهب  واملستوطنات  املصبوب”،  “الرصاص  وعملية 
واتفاقية  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  على  امل��ق��ام  واجل���دار  الشرقية،  ال��ق��دس 

الشراكة االقتصادية بني إسرائيل واالحتاد األوروبي والتعاون العسكري.
األوروب���ي  االحت���اد  ل��دى  القصور  أوج���ه  احمللفني  جلنة  استنتاجات  أك���دت 
تقرير  حق  احترام  ع��دم  وخاصة  ال��دول��ي؛  القانون  تطبيق  في  األعضاء  ودول��ه 
اإلنساني،  ال��دول��ي  القانون  اح��ت��رام  وض��م��ان  باحترام  االل��ت��زام  وع��دم  املصير، 
الوطني  القضاء  مستوى  على  العاملية  القضائية  الوالية  تفعيل  في  وقصورها 
للدول. يضاف الى ذلك عدم احترام القانون األوروبي نفسه، والذي يظهر بشكل 
شرعية  استجالء  قاعدة  حتري  وعدم  اسرائيل،  مع  التعاون  اتفاقية  في  خاص 
الغربية،  الضفة  مستوطنات  من  املنتجات  باستيراد  والسماح  املنشأ/املصدر، 
مدونة  مع  يتعارض  مبا  ذلك  وكل  إلسرائيل؛  األسلحة  تصدير  في  واالستمرار 
قواعد السلوك األوروبية. وقد أرسلت النتائج إلى رؤساء احلكومات األوروبية 
ووزراء الشؤون اخلارجية، ورؤوساء االحتاد األوروبي، واملفوضية والبرملان 
الدول  وجامعة  الفلسطينية  والسلطة  وإسرائيل،  املتحدة،  واألمم  األوروبيني، 

العربية.

دورة لندن
عقدت الدورة الثانية حملكمة روسيل حول فلسطني في لندن على مدى ثالثة 
الشركات  تواطؤ  خاللها  احملكمة  فحصت   ،2010 ثاني  تشرين  شهر  في  أي��ام 
الدولي  والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدولي  للقانون  اإلسرائيلية  االنتهاكات  في 
في  الشركات  ت��ورط  ح��ول  شهاداتهم  وش��اه��دا  خبيرا  ثالثون  وق��دم  اإلنساني. 

نشاطات االحتالل واالستعمار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية احملتلة.
وفحصت هيئة احمللفني حاالت تقع ضمن اربع فئات: )أ(  الشركات املوردة 

للخدمات والبنية التحتية التي تدعم املستوطنات االسرائيلية واحتالل االرض 
الفلسطينية في الضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس الشرقية؛ )ب( املؤسسات 
وللبنوك  للمستوطنات  خ��دم��ات  ت��وف��ر  ال��ت��ي  واالج��ن��ب��ي��ة  االس��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
تصنع  التي  االجنبية  الشركات  )ج(  اخل��ارج؛  في  اعمال  لها  التي  االسرائيلية 
منتجات داخل املستوطنات واملناطق الصناعية في الضفة الغربية، اضافة الى 
هذه  من  أخرى  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  تصدر  التي  االسرائيلية  الشركات 
تصدير  في  املتورطة  االجنبية  الشركات  )د(  الصناعية؛  واملناطق  املستوطنات 
االسلحة ومسلتزمات البنية التحتية للحرب، واالحتالل، واالستعمار االحاللي 
تصدر  التي  االسرائيلية  الشركات  إلى  إضافة  الفلسطينية،  االرض  في  والقمع 

اسلحة ومعدات و/او تقنية فنية قمعية.
على  الشركات  قائمة  واشتملت  للفحص،  الشركات  م��ن  العديد  أخضعت 
 Cement Roadstone( “ فيوليا، الشركة القابضة ألشغال الطرق واالسمنت
 ،EDO ITT ،)Dexia( وبنك ديكسيا ،)Ahava( وشركة أهافا ،)Holding
 ،)Agrexco( اغريسكو ،Elbit  انظمة آلبيت ،G4S ،)Caterpillar( كاتربيلر
 ،)PFZW( الهولندي  التقاعد  وص��ن��دوق   )Soda Stream  ( سترمي  ص��ودا 
ووجهت الدعوة للجميع لتقدمي ردودهم أو وجهة نظرهم وقامت كل من شركة 
فيوليا، وصندوفق التقاعد PFZW و G4S بارسال ردود، وعرضت تلك الردود 

أمام هيئة احمللفني قبل البدء في املداوالت.
ذي  األمريكي  للقانون  ملخص  تقدمي  أج��ل  من  احملكمة  في  مشاركتي  كانت 
واس��ع  ع��ن��وان  ه��و  اإلن��س��ان  حقوق  انتهاكات  ف��ي  الشركات  ت��واط��ؤ  ألن  الصلة، 
جدا، ولكنني ركزت على قانونني ميكن استخدامهما ملقاضاة الشركات متعددة 
القومية في احملاكم الفدرالية األمريكية وذلك عن ضلوعها في انتهاكات حلقوق 

االنسان التي ترتكب خارج األراضي األمريكية.
القانون األمريكي االكثر أهمية الذي يسمح للضحايا مبقاضاة شركة متعددة 
الواليات  خارج  تقع  االنسان  حلقوق  انتهاكات  على  احل��دود  القومية/متعدية 
النشائة عن املسؤولية  االمريكية، هو قانون دعاوى األضرار األجنبية  املتحدة 
للمحاكم  ي��وف��ر  ال��ق��ان��ون  وه���ذا   .)Alien Tort Claims Act  ( التقصيرية 
االمريكية والية قضائية على دعاوى يرفعها أشخاص من غير مواطني الواليات 
الواليات  مواطني  ليسو  هم  من  ضد  أو  املتحدة،  الواليات  مواطني  ضد  املتحدة 
املتحدة على انتهاكهم لقانون األمم أو ملعاهدات أمريكية. وقانون األمم، وهو ما 
تتم  الذين  املتهمني  أما  العرفي.  الدولي  القانون  باعتباره  األيام  إليه هذه  نرجع 
مقاضاتهم، فيجب أن يكونوا متواجدين في الواليات املتحدة عند إقامة الدعوة، 
وهذا هو الربط الوحيد بالواليات املتحدة الذي يحتاج اليه أصحاب الدعاوى من 

أجل إقامة الدعوة مبوجب هذا القانون. 
ومع االحترام لقواعد قانونية دولية محددة، مثل تلك املتعلقة بجرائم احلرب 
ارتكابها  على  ما  شركة  مقاضاة  ميكنهم  املدعني  فان  االنسانية،  ضد  واجلرائم 
تتعلق  أخ��رى  قانونية  قواعد  على  وبناء  االن��س��ان.  حقوق  إلنتهاكات  املباشر 
بالتعذيب، القتل بدون محاكمة وانتهاكات محددة أخرى، ميكن للمدعي مقاضاة 
شركة على قيامها باملساعدة والتحريض على إنتهاكات حلقوق اإلنسان ترتكبها 

حكومة أجنبية.
االجنبية  األض��رار  دع��اوى  قانون  يوفر  الفلسطيني،  بالسياق  يتعلق  وفيما 
أي  أو  فلسطينيني  من  مقدمة  لدعاوى  االستماع  سلطة  املتحدة  الواليات  حملاكم 
أجانب آخرين ضد الواليات املتحدة، أو ضد الشركات االجنبية متعددة القومية 
املتورطة في إنتهاكات حلقوق االنسان في فلسطني، إذا كانت الشركة متواجدة 
في الواليات املتحدة من خالل تأسيسها أو وجود أعمال لها هناك، وهناك قيود 

معينة تنطبق على مثل هذه الدعاوى ستتم مناقشتها ادناه.
تقريبا،  عاملية  مدنية  قضائية  والي���ة  ي��رس��ي  ان��ه  حيث  ف��ري��د  ال��ق��ان��ون  ه��ذا 
للشركات  القضائية  املالحقة  في  األساسي  املنبر  األمريكية  احملاكم  من  ويجعل 
هناك  ان  م��ن  ال��رغ��م  )على  االن  حتى  األق��ل  على  االن��س��ان،  حقوق  إنتهاكات  ع��ن 
تطورات قانونية جتري صياغتها بذات االجتاه في أوروبا(. جرى اقامة عشرات 
في  تواطؤها  بسبب  شركات  ضد  األجنبية  األض���رار  قانون  مبوجب  ال��دع��اوى 
انتهاكات حقوق االنسان أرتكبت خارج الواليات املتحدة األمريكية، وطاملا هذه 
الدعاوى جتد طريقها في محاكم الواليات املتحدة أو جتري معاجلتها في محاكم 
الواليات املتحدة، فقد طرحت قضايا معينة متت معاجلتها بطرق مختلفة وفي 

محاكم مختلفة.
إحدى هذه القضايا التي جرى طرحها، هي إذا ما كان يجوز –من حيث املبدأ 
ق��ررت محكمة  فقد  أم ال.  الشركات مبوجب قانون االض��رار  - رفع دع��اوى ضد 
االستئناف في منطقة نيويورك، وهي محكمة لها تأثير كبير في القضايا املتعلقة 
بقانون الشركات، في دعوى في أيلول، وقضت بأن النظام القانوني قد ال يجيز 
مقاضاة الشركات بذاتها، وإمنا  األفراد الطبيعيني فقط. وبالتالي؛ ميكن مقاضاة 
من  تربحت  أنها  رغ��م  نفسها  الشركة  وليس  موظفيها،  أو  الشركات  مسؤولي 

االنتهاكات. وإذا ما صمد هذا القرار أمام االستئناف، فسوف يتحدد إذا ما كانت 
دعاوى قانون األضرار األجنبية ضد الشركات سوف يسمح لها باملضي قدما في 

منطقة نيويورك وغيرها من احملاكم التي تتبع هذا القرار/احلكم.
وثمة مسألة أخرى يوجد اختالف بشأنها، وتتعلق باملعيار املناسب لتحديد 
العقلية  واحل��ال��ة  األف��ع��ال  هي  ما  أخ��رى،  وبعبارة  والتحريض،  املساعدة  فعل 
التي يجب أن تكون عليها الشركة لكي تعتبر ساعدت او حرضت على انتهاكات 
حقوق إنسان قام بها طرف ثالث. وقد قضت بعض احملاكم بأنه يكفي العتبار 
بأنها  الشركة »على علم  أن تكون  التحريض،  أو  املساعدة  الشركة مذنبة بفعل 
معيارا  اخ��رى  محاكم  طلبت  حني  في  الثالث.  للطرف  جوهرية«  مساعدة  تقدم 
أعلى يقضي بإثبات بأن الشركة كانت تقصد إرتكاب هذه االنتهاكات )القصد(. 
االنتهاكات  ملقترف  املساعدة  الشركة  قدمت  ما  إذا  األعلى،  املعيار  هذا  ومبوجب 
ملجرد الربح، فإنه ال ميكن أن يقال أنها ساعدت وحرضت على انتهاكات حقوق 
اإلنسان، وذلك ألنها لم تكن تقصد املساعدة والتحريض على إرتكاب االنتهاكات.
 Torture ( أما القانون الثاني ذو الصلة، هو قانون حماية ضحايا التعذيب
Victim Protection Act( حيث يوفر هذا القانون ملواطني الواليات املتحدة 
محاكمة،  ب��دون  القتل  أو  التعذيب  جرمية  مرتكب  مقاضاة  في  احل��ق  وغيرهم 
إذا  واالنصاف،  التعويض  على  واحلصول  العالم  في  مكان  أي  في  ترتكب  التي 
ميكن  فإنه  أجنبية،  حلكومة  تابعة  أو  فعلية  سلطة  لدى  يعمل  اجلاني  كان  ما 
أيضا مقاضاة اجلناة الذين ساعدوا وحرضوا على انتهاكات احلكومة األجنبية 

حلقوق اإلنسان.
إنه  األول��ى،  بطريقتني:  األجنبية  األض��رار  قانون  عن  القانون  هذا  ويختلف 
أساس  يشكال  ان  ميكن  فقط  محاكمة  ب��دون  والقتل  التعذيب  ألن  نطاقا  أضيق 
أية سبل مالءمة لإلنتصاف  يتبعوا  أن  املدعني يجب  أن  والثانية، هي  الدعوى. 
في الدولة التي أرتكبت فيه االنتهاكات قبل إقامة الدعوى أمام محاكم الواليات 
املتحدة  الواليات  ضد  دعوى  إقامة  أجل  فمن  املثال،  سبيل  وعلى  هكذا،  املتحدة. 
املساعدة  فعل  اق��ت��رق��ت  أن��ه��ا  ب��زع��م  أم��ري��ك��ي��ة،  غير  القومية  م��ت��ع��ددة  ش��رك��ة  أو 
أن  أوال  املدعني  فعلى  فلسطني،  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  على  والتحريض 
يستنفذوا سبل االنتصاف املتاحة مبوجب القانون اإلسرائيلي. وميكن أن يكون 
حتيز احملاكم اإلسرائيلية في دعاوى مرفوعة من جانب الفلسطينيني، هو إحدى 

احلجج العتبار احملاكم اإلسرائيلية “هيئة غير مالئمة”.
هناك إختالف بني احملاكم األمريكية بشأن ما إذا كان ميكن مقاضاة شركة ما، 
مبوجب قانون حماية ضحايا التعذيب، أم فقط مسؤولي الشركة الذين تصرفوا 
رفع  جتيز  التي  احملاكم  بعض  هناك  حكومية.  سلطة  بإمرة  أو  إش��راف  حتت 

دعوى ضد كيان الشركة إضافة إلى مسؤوليها.
كاتربيلر  شركة  ضد  دعوى  الدستورية  احلقوق  مركز  رفع  2005؛  عام  في 
التعذيب، وذلك بإسم  مبوجب قانون األضرار األجنبية وقانون حماية ضحايا 
إسرائيلي  جندي  يد  على  قتلت  التي  األمريكية  الناشطة  ك��وري،  راشيل  عائلة 
يقود جرافة كاتربيلر، وبإسم أربع عائالت فلسطينية تعيش في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وجادل املدعون بأن شركة كاتربيلر ساعدت وحرضت على إرتكاب 
جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى حلقوق اإلنسان عن طريق بيعها جرافات 
للجيش اإلسرائيلي، وأن الشركة كانت على علم بأنها سوف تستخدم في أعمال 
أن  أس��اس  على  أسقطت  الدعوى  ولكن  الفلسطينية،  للبيوت  قانونية  غير  هدم 
القضية تتطلب من القاضي التحري بشأن السياسة اخلارجية حلكومة الواليات 

املتحدة ألن األخيرة هي التي دفعت ثمن اجلرافات.
بهذه  لإلطاحة  الشركات  طرحتها  التي  والقيود  العقبات  من  العديد  وهناك 
الدعاوى املستندة إلى هذه القوانني. وكما أشير سابقا، فإن الشركة املدعى عليها 
في الواليات املتحدة حتى تتم مقاضاتها، ومبوجب  “متواجدة”  يجب أن تكون 
تأسست  ال���ذي  امل��ك��ان  ف��ي  “متواجدة”  الشركة  ف��إن  املتحدة  ال��والي��ات  ق��وان��ني 
فيه، أو في املكان الذي تدير فيه أعماال مستمرة ومنتظمة. وعليه، فالشركة أو 
املؤسسة األمريكية “متواجدة” او حاضرة في الوالية التي تأسست فيها، وفي 
جميع الواليات األمريكية التي تدير فيها أعماال مستمرة. أما بالنسبة للشركات 
فهي  األمريكية؛  املتحدة  ال��والي��ات  خ��ارج  مقرها  التي  الشركات  أي  األجنبية، 

“متواجدة” في جميع الواليات األمريكية التي متارس فيها نشاطا مستمرا.
ال  الشركات  لقانون  العامة  املبادئ  أن  هو  إشكاليا،  الشرط  هذا  يجعل  وما 
تعتبر األعمال التي تقوم بها “الفروع التابعة” تعزى بشكل عام للشركة األم، 
وهكذا، إذا كان مدعي يقاضي شركة “أم” في الواليات املتحدة على أفعال لتابعها 
األجنبي، فعلى املدعي أن يجد وسيلة إلثبات مسؤولية الشركة األمريكية “األم” 
او “القابضة” عن طريق واحد أو إثنني من اإلستثناءات، وهي )أ( التابع األجنبي 
كان يعمل كوكيل للشركة األمريكية األم، أو )ب( إن الشركة األمريكية والشركة 
ككيان  يعمالن  أو  الكيان،  نفس  لهما  البحار  أعالي  في  التابع  الشركة  او  الفرع 

واحد.

محاكم “روسيل” اخلاصة:
 تاريخها وأهميتها للكفاح الفلســـطيني مــــن أجـــــل العدالـــــة

بقلم: ياسمني جادو*

املــســاءلــة واحملــاســبــة فــي الــقــانــون الــدولــي
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ومن أجل مقاضاة شركة أجنبية في الواليات املتحدة على تصرفات حدثت 
الشركة  أن  )أ(  يثبت  أن  ال��دع��وى  صاحب  على  ف��إن  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  خ��ارج 
املتحدة،  الواليات  أعماال مستمرة ومنتظمة في داخل  تدير  أو  األجنبية متارس 
أن الشركة األجنبية مسؤولة  أمريكي، و)ب(  املثال، بواسطة وكيل  على سبيل 
عن انتهاكات حقوق إنسان بغض النظر عن الفصل في املسؤولية القانونية بني 

الشركة األم والشركة الفرعية أو التابعة.
كان  إذا  فحتى  الهيئة”،  مالءمة  ب�”عدم  معروفة  أخ��رى  دف��اع  حجة  ويوجد 
الواليات املتحدة وكان للمحكمة والية قضائية كاملة  املدعى عليه متواجدا في 
إذا  الدعوى،  لرفض  تقديرية  بسلطات  يتمتعون  األمريكيون  القضاة  فإن  عليه، 
وجدوا أن هناك هيئة قضائة اخرى اكثر مالءمة للبت في القضية، وضلك بالنظر 
إلى موقع تواجد الشهود واألدلة والعبء الذي تتكبده احملكمة األمريكية للنظر 
املرفوعة  الدعاوى  من  العديد  إلسقاط  كثيرا  الدفاع  هذا  طبق  وقد  القضية.  في 
مبوجب قانون األضرار األجنبية وقانون حماية ضحايا التعذيب، ضد الشركات 
متعددة القومية عن انتهاكات حلقوق اإلنسان، زعم أنها أقترفت خارج الواليات 
املتحدة. ومع ذلك، اعترفت محكمة اإلستئناف األمريكية بان هناك تعارضا بني 
ألصحاب  خ��اص  بشكل  يوفر  ال��ذي  األجنبية،  األض��رار  قانون  وب��ني  الدفاع  ه��ذا 
أفعال حتدث  املتحدة على  الواليات  التقاضي في محاكم  الدعاوى األجانب حق 
في خارج الواليات املتحدة، ولذلك تراجعت هذه احملكمة )االستئناف( عن رفض 

الدعوى لهذا السبب.
“احملتوى/ السياسية  املسألة  بعقيدة  يعرف  ما  وهي  أخ��رى  عقبة  وهناك 

سلطات  الواليات  قضاة  لدى  يوجد  حيث  القضية”،  ملوضوع  السياسي  املنحى 
تقديرية إلغالق ملف القضايا التي تنطوي على مسألة تقع ضمن نطاق سلطات 
الهيئات السياسية حلكومة الواليات املتحدة األمريكية – الكونغرس والسلطة 
الدعوى ضد كاتربيلر على هذا األساس،  التنفيذية. وكما أشير سابقا، أسقطت 
ثمن  دفعت  التي  ه��ي  األمريكية  احلكومة  أن  طاملا  بأنه  احملكمة  وج��دت  حيث 
اجلرافات التي تبيعها الشركة للجيش اإلسرائيلي، فإن البت في الدعوى ميكن أن 
يتطلب اخلوض في موضوع السياسة اخلارجية. فهذه العقيدة هي عائق هام في 
الدعاوى املتعلقة بفلسطني ألن الهيئات السياسية وبخاصة احلكومة التنفيذية 

تقوم )ظاهريا( بدور كبير في التوسط في الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي.
حجة الدفاع الثالثة هي قانون مذهب الفعل السيادي للدولة، حيث للقاضي 
سلطة تقديرية لرفض دعوى قضائية إذا كانت تتطلب من احملكمة اخلوض في 
قامت  ما  وإذا  إقليمها.  داخ��ل  في  األجنبية  لدولة  السيادة  أفعال  من  فعل  بحث 
احلكومة  مع  عملها  بسبب  ضدها  مرفوعة  دع��وى  لرد  الدفاع  هذا  بطرح  شركة 
ميكن  ألنه  مضادة،  حجة  فهي  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  في  أو  اإلسرائيلية 
لكل من إسرائيل والواليات املتحدة أن تعتبر األرض الفلسطينية احملتلة ليست 
جزءا من أراضي إسرائيل السيادية – على األقل من ناحية رسمية. وهناك حجة 
مضادة أخرى وهي أن هذا الدفاع ال ميكن استخدامه عندما يكون تطبيق مذهب 

قانون سيادة الدولة ميثل انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدولي.
غير  االحتالل  في  الشركات  تورط  حول  والشهود  للخبراء  االستماع  وبعد 
القانوني لألرض الفلسطينية، خلصت هيئة احمللفني في محكمة روسيل بشأن 

كانت  للبحث  اخضاعها  ج��رى  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ات  أن  إل��ى  ل��ن��دن  دورة   – فلسطني 
متواطئة في أعمال االحتالل. وفي استنتاجاتها، أكدت هيئة احمللفني على احلاجة 
الدول التي تتواجد فيها مقار الشركات من  للقيام بإتخاذ إجراءات قانونية في 

أجل وضع حد لتواطئها مع سلطات االحتالل.
املسندة قانونيا، وتشكل  توفر استنتاجات دورة لندن مخزونا من احلجج 
سيادة  إح��ت��رام  لضمان  يسعون  ال��ذي��ن  ه��ؤالء  قبل  م��ن  الستخدامها  هامة  أداة 
في  احمل��ل��ف��ني  هيئة  وك����ررت  الفلسطيني.  ال��ش��ع��ب  وح��ق��وق  ال���دول���ي  ال��ق��ان��ون 
استنتاجاتها، التأكيد على احلاجة التخاذ إجراءات قانونية في الدول التي تقع 
فيها مقار الشركات من أجل وضع نهاية ألفعال التواطؤ التي تقوم بها الشركات.

خالصة
جنوب  في  فلسطني  بشأن  »روس��ي��ل«  حملكمة  الثالثة  ال��دورة  افتتاح  سيتم 
األبارتهايد  إنطباق جرمية  ثاني 2011، وسوف تبحث في  افريقيا في تشرين 
وفي  احملتلة  األرض  ف��ي  للفلسطينيني  معاملتها  يخص  فيما  إس��رائ��ي��ل  على 
معاملة  ح��ول  بشهاداتهم  ل���إلدالء  وال��ش��ه��ود  اخل��ب��راء  دع��وة  وسيتم  إس��رائ��ي��ل، 
احلصول  البيوت،  هدم  بها،  املعترف  غير  القرى  الفلسطينيني،  للبدو  إسرائيل 
على التعليم، الرعاية الصحية، العمل، املوارد الطبيعية، اجلدار ونظام الطرق 
النظام  العليا(،  الناصرة  )مثل  فقط  لليهود  البلدات  وإنشاء  اجلليل  االلتفافية، 

القانوني اإلسرائيلي، احملاكم العسكرية اإلسرائيلية وغيرها من املوضوعات.
ال يوجد حملكمة »روسيل« أية منزلة قانونية رسمية، وكما شّكلها املنظمون، 
املظالم  م��واج��ه��ة  ف��ي  للضمير،  محكمة  ال��ش��ع��ب،  »محكمة  مب��ث��اب��ة  تعمل  ف��ه��ي 
وانتهاكات القانون الدولي التي ال تتناولها الهيئات القضائية الدولية الرسمية 
القائمة، أو أنها تعترف بهذه املظالم واالنتهاكات، ولكن اجلناة مسستمرون في 
اإلفالت التام من العقاب، بسبب غياب اإلرادة السياسية لدى املجتمع الدولي«. 
الدولي،  القانون  سيادة  على  التأكيد  فلسطني  بشأن  »روسيل«  محكمة  وتعيد 
تقوم  وه��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  الفلسطيني  للصراع  ح��ل  إلي��ج��اد  األس���اس  باعتباره 
بتيسير التعبئة وحشد وإشراك املجتمع املدني في جميع الدول املعنية بقضية 

فلسطني.

هوام�ش:

1   تلخي�س وحكم دورة �شن�كه�مل على الرابط:

  ، http://www.vietnamese-american.org/a19.html؛
         قرار حكم الدورة الثانية على الرابط:

 http://www.vietnamese-american.org/b18.html. 
2   امل�شدر ال�شابق. 

* يا�شمني جادو: حمامية مزاولة لقان�ن ال�شركات يف مكتب ني�ي�رك ل�شركة املحاماة »لثام« 
ل�شركة املحاماة »فرايد فرانك«. تكر�س وقتها  التابع  العا�شمة  و«واتكنز« ويف مكتب وا�شنطن 

للبحث والكتابة ح�ل الق�شايا املتعلقة بفل�شطني وحق�ق الن�شان، مبا يف ذلك تقدمي امل�ش�رة 

ملنظمات حق�ق الن�شام مثل مركز بديل.

ي��ح��ت��وي ه���ذا اإلص���دار 
الصحفية  القصص  على 
ال��ف��ائ��زة ب��ج��ائ��زة ال��ع��ودة 
 .2010 ل��ل��ع��ام  ال��س��ن��وي��ة 
الفائزة  العشر  القصص 
األول��ى  ال��ث��الث  باملراتب 
وال���ث���ان���ي���ة وال���ث���ال���ث���ة، 
ال����ف����ائ����زة  ال����س����ب����ع  أو 
ب���اجل���وائ���ز ال��ت��ق��دي��ري��ة 
ت��ن��ت��ق��ل ب����ال����ق����ارئ م��ن 
ص�������ورة إل�����ى أخ�����رى، 
األسماء  فيها  تختلف 
وتفاصيل  وامل��ش��اه��د 
األح�������������داث، وي����ب����دع 
ك���ت���اب���ه���ا ف�����ي ن��س��ج 

في  رمزية  وأخرى  املعنى  مباشرة  بكلمات  الفنية  اللوحة 
داللتها، ولكنها جميعاً تردد ذات املعنى: »نحن من هناك... نحن باقون... 

وللحلم بقية«. 
ويصدر بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
العودة  جائزة  شروط  في  املبينة  بتعهداته  ووفاء  التزاما  القصص  هذه 
أسهموا  الذين  الكتاب  جلهود  وتقديرا  الصحفية،  القصة  بحقل  اخلاصة 
دور  أن  إلى  هنا  ويشار  العودة.  ومسيرة  ثقافة  اغناء  في  مبشاركاتهم 
مركز بديل قد اقتصر على عملية التحرير اللغوية والفنية للقصص ولم 

يتدخل ال في املضامني وال األفكار. 
وراء  من  للهدف  استكماال  الفائزة  القصص  مجموعة  إصدار  ويجيء 
طرح هذا احلقل ضمن حقول جائزة العودة السنوية. لقد كان الهدف من 
وراء طرح هذا احلقل إبراز دور الصحفيني وأهميته في معاجلة قضايا 
اللجوء والتهجير ملا لكتاباتهم من اثر وتأثير على تشكيل الوعي العام، 
أن  القول  عن  وغني  فلسطني.  أبناء  من  الشابة  األجيال  لدى  وخصوصا 
القلم املنتمي لقضية نبيلة وعادلة هو ضمان إبقائها حية في كل احملافل، 

وعبر كل املراحل وعلى كل املستويات.

صدر حديثًا عن بديل
نحن نحب احلياة...

ما استطعنا اليها سبيال 

بدأ بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني تنفيذ برنامج تنمية وتدريب الناشئة في مجال 
الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم ما بني املركز و15 مؤسسة ومركزا في 
مخيمات الالجئني في الوطن والشتات. وقد متت دعوة املؤسسات الشريكة لتوقيع تفاهمات تنفيذ النشاط األول 

يومي االثنني والثالثاء 24-2011/1/25، وبدأ تنفيذ هذا النشاط مع بداية شباط 2011. 
هذا وقد شّدد بديل على أهمية االلتزام بتنفيذ النشاطات وفقا للبرنامج املعد من قبل املركز للوصول إلى أفضل 
النتائج املمكنة، من النهوض بالناشئة في موضوع الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني، والسعي إلى تفعيل 
دور املؤسسات القاعدية لتأخذ دورها في تفعيل املجتمع الفلسطيني في فهم حقوقه والدفاع عنها. فيما أكد على 
أن هذا البرنامج يشكل نقلة نوعية في األساليب التوعوية والتربوية الوطنية، حيث يعتمد على أساليب حديثة 

ومبتكرة في إيصال املعلومة للناشئة، بعيدا عن األجواء املدرسية، وملل النمط املدرسي او التلقيني.
ولهذه الغايات كان بديل قد ادخل عدة تغيرات على آليات تنفيذ برنامج تنمية الناشئة، إذ سينفذ البرنامج 
على مرحلتني: األولى تضمن تنفيذ 5 أنشطة غير منهجية على مدار 10 شهور، والثانية تدريب 50 من كوادر 
املؤسسات الشريكة ملدة أسبوعني ضمن مدرسة العودة الصيفية. وبدالً من اعتماد النهج النظري الذي كان قائماً 
في تنفيذ البرنامج خالل السنوات السابقة، سيعتمد مركز بديل آليات جديدة لتنفيذ األنشطة غير املنهجية تضمن 
تدريب األطفال ما بني سن 14-17 سنة على تنفيذ أنشطة تطرق قضايا اللجوء والعودة وتساهم في إعطاء جيل 
الناشئة الفرصة للتعبير عما يجول في خاطرهم وما هي القضايا التي تشغلهم، خصوصاً أن هذا اجليل لم يأخذ 

حقه الكافي في التعبير عن مثل هذه القضايا التي ظلت حكراً في الكثير من األحيان على الكبار.
أما الشق الثاني من البرنامج واملتعلق مبدرسة العودة الصيفية، فسيقوم بديل بإعداد دورة تدريبية مكثفة 
ِل 50 كادراً من املؤسسات الشريكة في فصل الصيف ملدة أسبوعني في مدينة بيت حلم للمؤسسات الشريكة من 
التي تساهم  اآلليات  الكادر على مجموعة من  إذ سيتم تدريب هذا  الغربية واألرض احملتلة عام 1948،  الضفة 
في تعزيز قدرات اجليل الشاب في مواضيع متعددة تتعلق بقضايا الالجئني والعودة وتوزيع الالجئني وأماكن 

تواجدهم، وأوضاعهم القانونية حسب ما نصت عليها املواثيق والقرارات الدولية املختلفة.

هذا وقد مت اختيار 15 مؤسسة ومركزاً في مخيمات الالجئني من الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا لتنفيذ 
برنامج الناشئة للعام 2011 وهي:

2. جمعية الكرمل، مخيم النصيرات. 1. جمعية مبدعون، دير البلح. 
4. مركز الجئ، مخيم عائدة. 3. مركز يافا الثقافي، مخيم بالطة. 

6. جمعية كي ال ننسى، مخيم جنني. 5. مركز ثقافة الطفل، مخيم الفوار. 
8. مركز شباب العودة، بيت ساحور. 7. اللجنة الشعبية، مخيم طولكرم. 

10. مركز أطفال الدوحة، بيت حلم. 9. مركز الشباب االجتماعي، مخيم عقبة جبر. 
12. مركز نسوي األمعري، مخيم األمعري. 11. مركز الطفل الفلسطيني، مخيم شعفاط. 
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بعد توقيع مذكرات تفاهم مع 15 مؤسسة قاعدية في الوطن والشتات: 

مركز بديل يبدأ تنفيذ برنامج تنمية وتدريب الناشئة 
في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني 

اجتماع للم�ؤ�ش�شات ال�شريكة يف الربنامج جمعت ما بني ال�شفة والقطاع )بديل، 2011(
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والسياسات  القوانني،  من  شبكة  تدعمه  أم��ده،  طال  حتول 
واملراسيم اإلسرائيلية، انه عملية من التهجير القسري والطرد 
ع��ب��ر اس��ت��خ��دام س��ي��اس��ات ن��ق��ل ال��س��ك��ان ف��ي ظ��ل ن��ظ��ام الفصل 

العنصري واالستعمار االحاللي.
ق��������وان��������ني إس��������رائ��������ي��������ل ال������ت������م������ي������ي������زي������ة امل����ت����ع����ل����ق����ة 
االستعماري،  العنصري  الفصل  باألراضي تشكل ركيزة لنظام 
جميع  نقل السكان.  إن  في سياسة  أس��اس��ي��ا  ومتثل عنصرا 
شرعت منذ قانون أمل األراضي اإلسرائيلية والتي  ق��وان��ني 
اك ال���غ���ائ���ب���ني ل���ع���ام1950،1 ع��م��ل��ت ع��ل��ى م���ص���ادرة األراض����ي 
ونقل امللكية إلى »دولة  وجماعيا،  اململوكة فرديا  الفلسطينية 
إس����رائ����ي����ل ال�����ي�����ه�����ودي�����ة« أو ال�����وك�����االت ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ح��رك��ة 
إلنشاء نظام  اليهودية، وذلك  والوكالة  الصهيونية العاملية 
ال����ي����ه����ود«  »امل�����واط�����ن�����ني  ل  خ�����اص ب�����األرض ال�����ت�����ي حت�����ف�����ظ 
احل����ق ف����ي األرض ك��م��ا ي���ح���دده���ا ق���ان���ون ال���ع���ودة. وب���ذل���ك، مت 
األصليني والالجئني احملرومني  جتريد املواطنني الفلسطينيني 
م�������ن ال�������وص�������ول إل���������ى أراض������ي������ه������م واس�����ت�����خ�����دام�����ه�����ا م���ن 
ح���ق���وق���ه���م ف������ي أراض�����ي�����ه�����م وص���������وال إل�������ى ح����رم����ان����ه����م م��ن 
ال����ت����ع����وي����ض. ال����ي����وم، ت����ع����ود م����ل����ك����ي����ة 93% م����ن األراض����ي 
ف�����ي إس����رائ����ي����ل ل����ل����دول����ة أو ل���ل���وك���االت ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة ش���ب���ه 
ال��ق��وم��ي  ل���ل���دول���ة )م���ث���ل ال���ص���ن���دوق  ال��ت��اب��ع��ة  احل��ك��وم��ي��ة او 

اليهودي( وتديرها سلطة أراضي إسرائيل.
وقد شكلت مدينة القدس هدفاً رئيسياً لسياسات إسرائيل 
ف��ي ن��ق��ل ال��س��ك��ان م��ن��ذ ع���ام 1948، س���واء م��ن ح��ي��ث األول��وي��ة 
للسكان  القسري  النقل  حيث  م��ن  أو  اليهودية،  االستيطانية 
أداة  تشكل  ومتشابكة  ع��دي��دة  ع��ن��اص��ر  ه��ن��اك  الفلسطينيني. 
لتطهيرها  جهة،  م��ن  ال��ق��دس  تهويد  إل��ى  تهدف  التي  السيطرة 
أخ��رى.  ناحية  م��ن  األصليني  الفلسطينيني  سكانها  م��ن  عرقيا 
تهدف  ال��ت��ي  السياسات  ه��ذه  ب��دي��ل  يتفحص  التقرير،  ه��ذا  ف��ي 
السياسات  ه��ذه  للفلسطينيني.  القسري  والتهجير  النقل  إل��ى 
ومصادرة  املقدسيني،  للفلسطينيني  الضعيفة  الوضعية  تشمل 
األراضي، وسياسات التخطيط العمراني العنصرية، وسياسة 

هدم املنازل املمأسسة. 

أ. املقيمون، غير املواطنني، املعرضون 
دائما للتهجير

منذ أن أنشئت دولة إسرائيل من قبل احلركة الصهيونية، 
سعت إسرائيل لالستيالء على اكبر قدر من األرض الفلسطينية 
وضع  إس��ب��اغ  ومت  الفلسطينيني  السكان  م��ن  ممكن  ع��دد  ب��أق��ل 
األجنبي كوضع قانوني على املواطنني االصليني بهدف تقويض 

قدرتهم على البقاء في املنطقة.2
ال��ق��دس احملتلة عام  إس��رائ��ي��ل ملنطقة  م��ن ض��م  ال��رغ��م  على 
سكان  مينح  لم  الدولي،  للقانون  انتهاكا  يشكل  وال��ذي   ،1967
تلقائي. على  اإلسرائيلية بشكل  الفلسطينيني اجلنسية  املدينة 
الفلسطينيني وذرياتهم  العكس من ذلك، فقد فرض على هؤالء 
الذين مت تسجيلهم في إحصاء عام 1967 بطاقة اإلقامة الدائمة 
عكس  على  الدائمة،  اإلق��ام��ة  »أن  ال���وزارة  وأعلنت  ال��ق��دس،  في 
املواطنة، هي مسألة رهن بالظروف التي يعيشها الفرد، وعندما 
حقهم  وينتهي  اإلق��ام��ة،  تصريح  سحب  يتم  ال��ظ��روف،  تتغير 
الذين  الفلسطينيون  املثال،  سبيل  فعلى  املدينة.  في  بالتواجد 
يعيشون خارج املدينة لعدة سنوات يفقدون حقهم في العيش 

في املدينة، ويتم إجبارهم على إخالء منازلهم«.3
ومنذ ذلك احلني، على الفلسطينيني أن يثبتوا أن القدس هي 
»مركز حياتهم« بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في املناطق 
أو حتى في اخل��ارج، وان حدث  الغربية  الضفة  امل��ج��اورة، في 
إقامة  أو  أخ��رى  فإنهم ال يتمكنون من حمل ج��وازات سفر  ذل��ك 
إسرائيل  ألغت  وح��ده،   2008 ع��ام  في  أخ��رى.4  دول  من  دائمة 
ال��ث��ان��ي 2009   ك��ان��ون  مل��ق��دس��ني،5 وب��ني  إق��ام��ة  4577 تصريح 
فيها  آخر، مبا  721 تصريحا  إلغاء  العام 2010 مت  ومتوز من 
تتصف  التي  السياسة  ه��ذه  ال��دول��ة.6  في  إقامة  تصاريح   108
الدميوغرافي  التكوين  من  الكثير  غيرت  الهادئ«  »الترحيل  ب� 
وتهجير  نقل  اجت��اه  في  متزايدا  مؤشرا  ومتثل  ال��ق��دس،  ملدينة 

السكان بشكل قسري. 

ب. مصادرة األراضي الفلسطينية:
سبيل  ف��ي  وال��ق��وان��ني  اآلل��ي��ات  م��ن  العديد  إسرائيل  توظف 
وتتلخص  واخل��اص��ة،  العامة  الفلسطينية  األراض���ي  م��ص��ادرة 

هذه اآلليات فيما يلي:
األراض�����ي امل��س��ج��ل��ة ل���دى احل��ك��وم��ة األردن���ي���ة: 687 	 

بعد  او   1967 ع��ام  مصادرتها  مت��ت  مربع  كيلومتر 
يقارب  ما  تشمل  امل��ص��ادرة  ه��ذه  وجيزة.  بفترة  ذل��ك 
ميلكها  ال��ت��ي  األراض����ي  م��ن  م��رب��ع  كيلومتر   30-25
اليهود قبل عام 1948، وكانت تدار من قبل حارس 
األردنية، ال سيما في مستعمرة غوش  امللكية  أمالك 

عتصيون ومنطقة القدس الكبرى.
السياسة 	  ه��ذه  تطبق  العامة:  للمنفعة  امللكية  ن��زع 

ب��ش��ك��ل أس��اس��ي ف��ي منطقة ال��ق��دس احمل��ت��ل��ة وال��ت��ي 
على  ب��ن��اء  تطبيقها  ي��ت��م  )ح��ي��ث  إس��رائ��ي��ل  ض��م��ت��ه��ا 
ص��ودر  حيث   ،)1943 للعام  البريطاني  امل��رس��وم 
املنطقة  ث��ل��ث  ت��ش��ك��ل  وال��ت��ي  م��رب��ع  كيلومتر   24.5
كيلومتر   30 و  ب��ال��ف��ع��ل،  إس���رائ���ي���ل  ض��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
معالي  مستعمرة  لصالح  م��ص��ادرت��ه��ا  مت��ت  أخ���رى 
املخصصة  االلتفافية  ول��ل��ط��رق   ،)1975( ادوم��ي��م 

للمستوطنني.
احلرة”: 	  “السوق  اخل���اص���ة  ل��ل��م��ن��ف��ع��ة  االس���ت���ي���الء 

القومي  ال��ص��ن��دوق  قبل  م��ن  أس��اس��ي  بشكل  ه��ذا  يتم 
ال��ي��ه��ودي، ال��وك��ال��ة ال��ي��ه��ودي��ة، وأص��ح��اب املشاريع 
اخل��اص��ة، وق����درت األراض����ي امل���ص���ادرة ع���ام 1983 

ب�100 كيلومتر مربع.
ف��ي��م��ا تشتمل ه���ذه اآلل���ي���ات ع��ل��ى أس��ال��ي��ب وط����رق أخ���رى، 
القانونية من خالل جلنة  اإلج��راءات  وإلغاء  األراض��ي،  كمسح 
االستئناف العسكرية، اإلعالن عن األراضي كأراضي دولة، أو 
األراض��ي  ضم  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا  غائبني،  كأمالك  عنها  العالن 

الفلسطينية اخلاصة إلى أراضي إسرائيل.7
التخطيط  جلنة  وافقت   ،2011 العام  من  شباط  مطلع  في 
ملستوطنتني  ج��دي��دة  تنموية  خطط  على  ال��ق��دس،  ف��ي  وال��ب��ن��اء 
في  ج��راح  الشيخ  في  ه��ارون  أم  قبانيات  منطقة  في  جديدتني 
 60 ملكية  ن��زع  إل��ى  ستؤدي  »التنمية«  ه��ذه  الشرقية.  القدس 
 500 هناك  سيكون  منازلهم،حيث  سيفقدون  الذين  فلسطينيا، 

فلسطيني آخرين عرضة للتهجير القسري والنقل.8

ج. سياسات التخطيط والعمران 
العنصرية:

وال��ه��دف م��ن ه��ذه السياسات واض���ح ف��ي ال��ق��دس وال��ق��دس 
ال��ي��ه��ود كأغلبية  ع��ل��ى  ال��ش��رق��ي��ة بشكل خ���اص. وه���و احل��ف��اظ 
دميوغرافية مطلقة. في اخلطة األخيرة لبلدية القدس: »القدس 
احلفاظ  في  رغبتها  عن  اإلسرائيلية  السلطات  أعربت   ،»2000
على أغلبية اليهود البالغة 70% في املدينة. وعالوة على ذلك، 
وألن التوازن سيميل بنسبة 60:40 بحلول العام 2020، قدمت 
املدينة،  في  يهودية  »أغلبية  لتمكني  املعايير  من  ع��ددا  اخلطة 
السياسات  هذه  وتقوم  العربية«،9  األقلية  احتياجات  وتلبية 
املعاملة  أو  و/  اليهود  للمواطنني  املميزة  املعاملة  بعدين:  على 

العنصرية للسكان الفلسطينيني في القدس. 
بشأن رخص البناء تتبع بلدية القدس سياسة ترفض من 
خاللها جميع الطلبات الفلسطينية تقريبا على أساس سياسي. 
ملواطنيها  امل��دن  تخطيط  خ��دم��ات  تقدم  إسرائيل  أن  ح��ني  وف��ي 
املخططني  من  العديد  الفلسطينية  األح��ي��اء  وظفت  فقد  مجانا، 
ملؤسسة  ووفقا  القدس،  لبلدية  اقتراحات  تقدم  خطط  لتطوير 
تقم  لم   ،Human Rights Watch اإلنسان  »مراقبة حقوق 

بلدية القدس بقبول أي من هذه اخلطط.10
باإلضافة إلى ذلك، فأن خطط ما يسمى »متحف التسامح« 
فوق مقبرة مأمن الله اإلسالمية توضح السياسات العنصرية 
اإلسرائيلية، في مخالفة ملوقف مجلس حقوق اإلنسان في قراره 
تدنيس  أدان  ال��ذي   ،2010 آذار   ،A/HRC/13/L.29 رق��م 

ورقة مقدمة من بديل إلى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف- الدورة السادسة عشرة

 القدس: التحول الدميوغرافي الذي طال أمده 
سياسة نقل السكان ونظام الفصل العنصري واالستعمار االحاللي

الع�دة  حق  جريدة  بديل،  م�قع  زيارة  يرجى  اله�ام�س  على  لالطالع 
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املقدسة  األماكن  ضد  اإلج���راءات  هذه  مثل  وقف  وطلب  املقبرة، 
في مدينة القدس وحتديدا في مقبرة مأمن الله. ال زالت إسرائيل 
العام  من  الثاني  كانون  ففي  ممنهج،  بشكل  املقبرة  هذه  تدنس 
القدس  لبلدية  اإلذن  العليا  اإلسرائيلية  احملكمة  أعطت   ،2011

بهدم 200 شاهد/قبر آخر من شواهد املقبرة التاريخية.
الشرقية،  ال��ق��دس  ف��ي  مستوطنة  أك��ب��ر  لتوسيع  ومت��ه��ي��دا 
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي جزءا من فندق شيبرد في 
حي الشيخ جراح، حيث صادرت إسرائيل الفندق الذي بني في 
الثالثينات، مبوجب قانون أمالك الغائبني وحولت ملكيته إلى 

منظمة للمستوطنني عام 1985.11
الفلسطينية  العائالت  طرد  مت  اجلاعوني،  كرم  حي  في  أما 
حيث  املستوطنات،  توسيع  أم��ام  املجال  إلفساح  متزايد  بشكل 
مت طرد 60 فلسطينيا حتى اآلن، وهنالك خطة لهدم 28 منزال 

فلسطينيا إلفساح املجال لبناء مستوطنة جديدة.12
د. سياسة هدم املنازل:

سويا؛ اخلطط العمرانية التنموية  اإلسرائيلية العنصرية 
مصادرة  إلى  باإلضافة  املقدسيني،  للفلسطينيني  اخلنق  وحالة 
مع  بالتزامن  جت��ري  واخل��اص��ة  العامة  الفلسطينية  األراض���ي 
وم��ؤس��س.  منظم  وبشكل  الفلسطينيني،  م��ن��ازل  ه��دم  سياسة 
إص��دار  مينع  ال��ق��دس،  ف��ي  للبناء  املخصصة  غير  املناطق  ففي 
النطاق  إل��ى تدمير واس��ع  ي��ؤدي  ت��ام، مما  البناء بشكل  رخ��ص 
اآلالف  تشريد  ع��ن  فضال  والشخصية،  التجارية  للممتلكات 
وحتى   2000 ال��ع��ام  ب��ني  م��ا  ال��ف��ت��رة  خ���الل  الفلسطينيني.  م��ن 
منزال   670 اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  هدمت   ،2008 العام 
تصاريح  وج���ود  ع��دم  بحجة  الشرقية  ال��ق��دس  ف��ي  فلسطينيا 
الفلسطينيني،  آالف  تشريد  مت  أيضا،  الفترة  هذه  وفي  بناء.13 
ومع بداية عام 2011، هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية 28 

مبنى فلسطينيا.14 
يتطلب  القدس  في  للفلسطينيني  الطبيعي  السكاني  النمو 
عام  ف��ي  ذل��ك،  وم��ع  سنويا.  ج��دي��دة  سكنية  وح��دة   1500 بناء 
2008 أصدرت السلطات البلدية 125 رخصة لبناء 400 وحدة 
للتخطيط  املؤهلة  األراض��ي  إسرائيل  وقلصت  فقط.15  سكنية 
والبناء، بإعالن عدة مناطق على أنها »مناطق خضراء«، والتي 
يحظر فيها البناء وتقدر ب )22%(، وحظرت البناء في )%35( 
املنطقة  دخ��ول  اش��ت��راط  طريق  عن  وذل��ك  املتاحة  املساحة  من 
في مناطق التخطيط مسبقا، وتخصيص )30%( من مساحات 
يقلل  مما  املستوطنات؛  لبناء  الفلسطينية  األراض��ي  من  معينة 
وحتى   %13 ال��ى  والبناء  للتخطيط  املؤهلة  األراض���ي  مجموع 

9.18% أو ما يقارب 17 كيلومتر مربع.16

خالصة:
يحث بديل الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان على 

ما يلي:
االع���ت���راف ب���ان س��ي��اس��ات إس��رائ��ي��ل ف��ي ال��ق��دس من . 1

فصل  نظام  تشكل  اح��الل��ي  واستعمار  للسكان  نقل 
عنصري.

نقل . 2 س��ي��اس��ات  ب��وق��ف  ومطالبتها  إس��رائ��ي��ل،  إدان����ة 
السكان وفقا التفاقية جنيف الرابعة.

النتهاكه . 3 اإلسرائيلي،  العنصري  الفصل  نظام  إدان��ة 
ق����رار اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���ألمم امل��ت��ح��دة 3068 ع��ام 
مرتكبي  ومعاقبة  لقمع  العامة  واالتفاقية   ،1973
للكف  إسرائيل  ودع���وة  العنصري.  الفصل  جرمية 
عن أفعالها التدنيسية ملقبرة مأمن الله وكذلك جميع 
اإلج����راءات األخ���رى ض��د ب��اق��ي األم��اك��ن امل��ق��دس��ة في 

القدس الشرقية وما حولها.
اإلقامة . 4 حق  إلغاء  سياسة  وقف  إلى  إسرائيل  دع��وة 

للسكان الفلسطينيني في القدس الشرقية.

هوام�ش:

)www.activestills.com :امل�شدر(
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مركز بديل بالشراكة مع جمعية ذاكرات ينفذ اجلزء 
الثاني من مشروع آليات العودة:

 "وضع احلقوق موضع التنفيذ"

فعاليات  ف��ي  وال��الج��ئ��ني  امل��واط��ن��ة  ح��ق��وق  مل��ص��ادر  الفلسطيني  ب��دي��ل/امل��رك��ز  ش���ارك 
املركز  مثل  وق��د  داك��ار/ال��س��ن��غ��ال.  ف��ي  ف��ي  عقد  ال��ذي   2011 العاملي  االجتماعي  املنتدى 
مدى  عن  عبرت  التي  جنيف،  في  بديل  مكتب  مديرة  ماضي،  رانيا  املنتدى  فعاليات  في 
فكرة  أن  وقالت  ب��ال��ذات،  العام  ه��ذا  املنتدى  ه��ذا  لفعاليات  مينح  أن  يجب  ال��ذي  االهتمام 
ستحدث  التي  النقاشات  لدراسة  استثنائية  فرصة  يشكل  اإلفريقية  القارة  في  انعقاده 
في  وكلمة  رأي  لهم  يكون  حتى  املنتدى،  من  اإلفريقية  املجتمعات  استفادة  إمكانية  حول 
خصوصاً  ل��ألمم،  اجلماعية  للحقوق  العاملية  الشبكة  في  وفعاليات  أم��ور  من  يحدث  ما 

األصليني. األفارقة  السكان 
أم��ور  ع��دة  ح��ول  واحل���وارات  النقاشات  م��ن  مجموعة  املنتدى  فعاليات  تضمنت  وق��د 
القيم  على  واحلفاظ  الدميقراطية  صياغة  في  اجلماعية  احلقوق  مساهمة  منها:  مركزية 
والسكان  واالم��ازي��غ  الباسك  م��ن  ك��ل  م��ع  بديل  مشاركة  ت��رك��زت  وق��د  وال��س��الم.  الثقافية 
وحول  املصير،  تقرير  في  واحل��ق  الدولي،  القانون  قواعد  حول  كولومبيا  في  األصليني 

منها. واالستفادة  املتحدة  األمم  ومنظمات  الدولية  اآلليات  استخدام 
ال��ن��ق��اش��ات واحل����وارات التي  امل��ن��ت��دى "ف��ران��س ف��ان��ون" وش���ارك ف��ي  ه��ذا وق��د حضر 
اإلنسانية، ودراسات  بالدراسات  الال محدود  التزامه  داكار. يعرف عن فرانس  عقدت في 
اإلفريقية  التحرر  حركات  ألهمت  التي  الدراسات  هذه  واالحتالل،  االستعمار  من  التحرر 
اجلماعية  احلقوق  ح��ول  واألف��ك��ار  اآلراء  من  العديد  على  النقاشات  احتوت  كما  لعقود. 

الفلسطيني. للشعب 
وق���د اب���رز ب��دي��ل م��وض��وع ح��ق ت��ق��ري��ر امل��ص��ي��ر ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب��ال��ت��رك��ي��ز على 
املدني  املجتمع  دور  اهمية  على  وشدد  اسرائيل،  قبل  من  الفلسطينيني  تهجير  سياسات 
مع  االت��ف��اق  مت  وق��د  ه��ذا  الضحايا.  وح��ق��وق  الشعوب  قضايا  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  واحملاميني 
الفلسطينيني  م��ع  احل���وارات  ب��دء  خ��الل  م��ن  التعاون  إمكانيات  بحث  على  داك��ار  جامعة 

املتبادل. التعاون  سبل  أفضل  لبحث 

مركز بديل يشارك  في املنتدى 
االجتماعي العاملي في داكار

الالجئني  لقضية  احلقوق  على  املبني  احل��ل  ملبدأ  الترويج  على  املبنية  الثالثية  وخطته  بديل  مركز  سياسة  ضمن 
الشق  املؤسسة  نفذت  العملي"،  التنفيذ  موضع  احلقوق  "وض��ع  عنوان:  حتت  تأتي  والتي  الفلسطينيني،  واملهجرين 
 15-12 بني   الواقعة  الفترة  ففي  اإلسرائيلية.  ذاك��رات  جمعية  مع  بالتعاون  وذل��ك  العودة  آليات  مشروع  من  الثاني 
كانون األول 2010 نظمت املؤسستان ورشة عمل إستراتيجية في اسطنبول، شارك فيها 24 ناشطاً وخبيراً فلسطينياً 
الفاعلني مع  الالجئني في كل من فلسطني وأمريكا وسويسرا، واإلسرائيليني  الدفاع عن حقوق  املتمرسني في مجال  من 
تنفيذ  بدأ  السويسرية  هيكس/ايبر  منظمة  متوله  الذي  البرنامج  هذا   .1948 فلسطني  ارض  في   "زوخ��روت"  جمعية 
في  أسبوع  ملدة  استراتيجي  تخطيط  وعملية  ميدانية  دراس��ة  تنظيم  خالل  من  وذلك   2009 العام  في  منه  األول  الشق 

يوغسالفيا السابقة، حيث جرت عملية التطبيق آنذاك على مرحلتني:
مع  لالجتماعات  الوقت  تكريس  مت  حيث  السابقة،  يوغسالفيا  في  الصراع  عن  التعلم  على  رك��زت  األول��ى  املرحلة   
الفلسطينيون  النشطاء  وق��ام  الالجئني،  بعودة  تتعلق  قضايا  على  تعمل  والتي  الفاعلة  احمللية  املنظمات  عن  ممثلني 

واإلسرائيليون بعقد لقاءات مع منظمتني في بلغراد ومنظمتني في كوسوفو. 
القانونية  وأوضاعهم  الفلسطينيني  لالجئني  العودة  آليات  حول  مكثفة  عمل  لورشات  كرست  فقد  الثانية  املرحلة   
املقارنة للصراع في بلغراد، حيث ناقشت املجموعة  الدراسات  الدولية، عقدت في معهد  املواثيق  حسب ما نصت عليها 

وبلورت مسودة أولية ألوراق عمل تعالج األمور التالية: 
املسائل العملية املتعلقة بآليات العودة. 	 
املمتلكات. 	  استعادة 
االنتقالية. 	  العدالة 
التأهيل واالندماج. 	 

الشق الثاني من برنامج آليات العودة والذي عقد في مدينة اسطنبول ركز على تطوير الوسائل واألساليب العملية 
لعودة الالجئني الفلسطينيني بناء على ما مت استخالصه من الزيارة امليدانية ليوغسالفيا السابقة أوال، وبناء على أهم 
نتائج أوراق العمل التي صدرت من ورشات العمل التي عقدت في بلغراد ثانياً. كما ومت تكريس وقت لتدريب املشاركني 
فلسطني  في  واملهجرة  املدمرة  قراهم  إلى  الالجئني  عودة  لتسهيل  ذاكرات  جمعية  تستخدمها  التي  العملية  اآلليات  على 

   .1948
ففي اليوم األول من الورشة، مت تعريف النشطاء بأهمية برنامج آليات العودة الذي ينفذ من قبل بديل وذاكرات. إذ 
النتائج والتوصيات  إلى  السابقة، والتطرق  السنوات  املؤسستني خالل  املشترك بني  العمل  تاريخ  إعطاء مقدمة عن  مت 
مت  ذلك،  وبعد  الزيارة.  أثناء  عقدت  التي  العمل  وورشة  السابقة  يوغسالفيا  زيارة  ورشة  من  النشطاء  بها  خرج  التي 
تقسيم املشتركني إلى أربعة مجموعات صغيرة، كل مجموعة أخذت على عاتقها تطوير ورقة عمل من األوراق األربعة 

املذكورة أعاله. 
بإضافة  املجموعات  قامت  حيث  نظري،  بأسلوب  األربعة  األوراق  لتطوير  وقتهم  النشطاء  كرس  الثاني،  اليوم  في 
أفكار بناءة إلى األوراق حتى تتناسب مع حالة الالجئني الفلسطينيني واحللول الدائمة املبنية على احلقوق لقضيتهم. 
األفكار  أفكار عملية من خالل تطبيق هذه  إلى  النظرية وحتويلها  األفكار  لتطبيق  مقدمة  كان  األوراق،  في  التطوير  هذا 

على منطقة فلسطينية مهجرة معينة.  
أما اليوم الثالث من الورشة، فقد كرس لتمرين عملي للعودة إلى حي املنشية في يافا. في البداية قدم احد النشطاء 
املاضي،  العام  خالل  جمعها  مت  للحي  واخلرائط  بالصور  مدعمة  املنشية  حي  عن  تاريخية  خلفية  ذاكرات  مؤسسة  من 
وكذلك مت عرض فيلم قصير عن احلي من إنتاج مؤسسة زوخروت. بعد ذلك مت تقسيم املشتركني إلى أربعة مجموعات، 
العملية  اآلليات  على  نقاشاتها  في  املجموعات  ركزت  اليوم  مدار  وعلى  املنشية،  حي  عن  وكراسات  خرائط  وإعطائهم 
العدالة  مفاهيم  خالل  من  عملية  استراتيجية  لبناء  اتباعها  يجب  التي  واالليات  املنشية،  حي  الى  للعودة  والقانونية 
األوراق  في  الواردة  النظرية  األفكار  إلى  تخطيطهم  في  مستعينني  واالندماج،  والتأهيل  املمتلكات  واستعادة  االنتقالية 
تخطيط  آليات  عن  بها  خرجت  التي  واالقتراحات  األفكار  عن  ملخصاً  مجموعة  كل  قدمت  التمرين،  نهاية  وفي  األربعة. 

العودة إلى حي املنشية. 
هذا وستقوم املؤسستان خالل الفترة القليلة القادمة بإصدار ملخص عن نتائج ورشة عمل آليات العودة واألوراق 

الصادرة عنها، ونشرها في املجالت التي تصدر عن املؤسستني.  

ا�شطنب�ل، كان�ن الأول 2010 )بديل(

�شمن اأن�شطة املنتدى الجتماعي، دكار 2011 )بديل(
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أسبوع مقاومة االبارتهايد اإلسرائيلي )الدورة السابعة 2011(
مقاطعة، سحب استثمارات، وفرض عقوبات

1-14 آذار 2011 
للسنة السابعة على التوالي، حتيي مجموعات النشطاء في مختلف أنحاء العالم فعاليات أسبوع مقاومة االبارتهايد اإلسرائيلي، للتثقيف 
حول سياسات وممارسات إسرائيل العنصرية والتي تؤثر على الشعب الفلسطيني على امتداد تواجده في األرض احملتلة عام 67 واألراضي 
العاملية ملقاطعة إسرائيل والتي تستند لنداء املجتمع املدني  احملتلة عام 4819 وجتمعات الشتات من جهة، ومن جهة ثانية لدعم احلملة 
الفلسطيني ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )BDS(. سيتخلل األسبوع العديد من األنشطة مبا في ذلك 
احملاضرات وعروض األفالم، إضافة إلى عدد من الفعاليات املتنوعة، كما ويحتوي البرنامج نشاطات تثقيفية حول املظالم الكثيرة واملستمرة، 
والتي جتعل من حملة املقاطعة وحركتها العاملية واحمللية عنصراً حاسماً في معركة اإلطاحة بنظام الفصل العنصري اإلسرائيلي. برنامج 

النشاطات يشمل فعاليات في 9 مدن فلسطينية وحوالي 72 مدينة عربية وعاملية.
تركز فعاليات األسبوع على تصوير وفهم إسرائيل كدولة أبارتهايد، والعمل على إنهاء التواطؤ الدولي مع إسرائيل، الذي يضفي الشرعية على 
نظام االبارتهايد اإلسرائيلي. إن فعاليات أسبوع مقاومة االبارتهايد اإلسرائيلي تشكل مرجعاً هاماً حلملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها )BDS(، وهي أكثر الطرق فعالية إلنهاء التواطؤ الدولي مع إسرائيل وإجبارها على االلتزام باملبادئ واملعاهدات 

الدولية. كما شكلت فعالياته أساساً للتضامن مع نضال الشعوب األخرى، واحلركات املنادية بالعدالة االجتماعية في العديد من دول العالم. 

لإلطالع على برنامج الفعاليات في جميع املواقع:

 http://apartheidweek.org/
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في مؤمتر صحفي في ختام زيارتها األولى لألرض الفلسطينية احملتلة، 
السامي(،  )املفوض  اإلنسان  حلقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  بصفتها 
ولم  الفلسطينيني.  الالجئني  أوضاع  بشأن  أفكارها  عن  فيلي«  »نافي  سئلت 
فمكتب  اإلن��س��ان،  حلقوق  السامي  للمفوض  بالنسبة  سهال  س��ؤاال  ه��ذا  يكن 
بيان  أي  القريبة،  الذاكرة  حسب  يصدر،  لم  املتحدة  لألمم  السامي  املفوض 
 – الفلسطينيني  بالالجئني  اخلاصة  اإلنسان  حقوق  بخصوص  تصريح  أو 
اإلجابة  كافة أضرارهم. ولتفادي  العودة وجبر  وبالتحديد بشأن حقهم في 
إجابتها  حصر  تستطيع  السامي  املفوض  كانت  ال��س��ؤال،  ه��ذا  عن  املباشرة 
إلى  احل��اج��ة  املخيمات،  ف��ي  ال��وض��ع  اإلن��س��ان��ي��ة:  محنتهم  ف��ي  ومالحظاتها 
ووفقا  ولكنها،  املعتاد.  الكالم  من  ذلك  إلى  وما  لألنروا...  التمويل  من  مزيد 
ت��ردد؛  وب���دون  ل��ألم��ام،  ال��س��ؤال  تدفع  أن  اخ��ت��ارت  وصراحتها،  ملصداقيتها 
بأن  »األبارتهايد«،  السابقة ضد  القاضية اجلنوب-أفريقية والناشطة  قالت 
بيوتهم  من  هجروا  آخرين  الجئني  أي  شأن  شأنهم  الفلسطينيني،  الالجئني 
مبوجب  مطلوب  ه��و  كما  األص��ل��ي  بلدهم  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  احل��ق  لهم  ق��س��را، 
القانون الدولي. وأهمية هذه اإلجابة، هي أنها يجب أن تفهم على أن حقوق 
الالجئني الفلسطينيني عادت إلى خارطة أعلى هيئة في نظام حقوق اإلنسان 
مجلس  مثل  املتحدة،  األمم  في  السياسية  الهيئات  بينما  املتحدة.  األمم  في 
ال��دف��اع ع��ن حقوق  ق��ادرة على  أو غير  ق��د تكون غير راغ��ب��ة،  ال��دول��ي،  األم��ن 
الفلسطينيني، ولكن الهيئات القانونية لألمم املتحدة ال زالت مفتوحة للعمل.
االهتمام  وإعطائه  إهماله،  عدم  يجب  هام  عنوان  املتحدة  األمم  في  يوجد 
أشكال  جميع  على  للقضاء  املتحدة  األمم  جلنة  وه��و  املطلوبة،  وال��رع��اي��ة 
القضاء  معاهدة  مبوجب  أنشئت  هيئة  وهي   ،)CERD( العنصري  التمييز 
املسؤولية  تتحمل  التي   ،)ICERD( العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على 
ال��دول��ي��ة. وإسرائيل  امل��ع��اه��دة  ف��ي  ال���دول األط���راف  ال��ت��زام  ع��ن مراقبة م��دى 
طرف في املعاهدة حيث صادقت عليها في عام 1979، وبالتالي، هي ملزمة 
»أي  بأنه:  يعرف  العنصري«  »التمييز  فإن  املعاهدة  لهذه  ووفقا  بأحكامها. 
أو  اللون  أو  العرق  أساس  علي  يقوم  تفضيل  أو  تقييد  أو  استثناء  أو  متييز 
أو االثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة  القومي  أو األصل  النسب 
االعتراف بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، 
أو  االجتماعي  أو  االق��ت��ص��ادي  أو  السياسي  امل��ي��دان  ف��ي  امل��س��اواة،  ق��دم  علي 
الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة." وال حتمي املعاهدة 
حقوق املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل من التمييز العنصري فحسب، بل 
أولئك الفلسطينيني في األرض احملتلة الذين هم حتت السيطرة اإلسرائيلية 

أيضا.
التمييز  أش��ك��ال  جميع  على  للقضاء  امل��ت��ح��دة  األمم  جلنة  م��الح��ظ��ات  إن 
األرض  ف��ي  للفلسطينيني  إس��رائ��ي��ل  م��ع��ام��ل��ة  ح���ول  )ال��ل��ج��ن��ة(،  ال��ع��ن��ص��ري 
اللجنة  احملتلة وفي داخل إسرائيل، هي مالحظات هامة للغاية؛ ألن أعضاء 
وهم  اإلن��س��ان،  وحقوق  ال��دول��ي  القانون  مجاالت  في  قانونيون  خبراء  هم 
للنمط  سجال  للجنة  اخلتامية  املالحظات  وتوفر  العالم.  أنحاء  جميع  من 
الذين يعيشون  الفلسطينيني  العنصري ضد  للتمييز  واملمارسة اإلسرائيلية 
املؤسسي  العنصري  للتمييز  السجل  هذا  الفعالة،  وسلطتها  واليتها  حتت 
ف��ي أي وقت  اس��ت��خ��دام��ه رس��م��ي��ا،  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل  وامل��ن��ه��ج��ي، ميكن حملكمة 
السلوك  قانونية  مدى  بخصوص  املستقبل،  في  استشاريا  رأيا  منها  يطلب 
استخدامه  إمكانية  إلى  إضافة  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلسرائيلي 
جلبهم  مي��ك��ن  ال��ذي��ن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني  امل��س��ؤول��ني  ض��د  جنائية  دع���وى  أي  ف��ي 
تقوم  أن  امل��ق��رر  وم��ن  ال��دول��ي��ة،  اجل��ن��اي��ات  محكمة  أم��ام  روم��ا  نظام  مبوجب 

اللجنة باستعراض وضع إسرائيل مجددا في شهر آب 2011.
معاملة  ب��ش��أن  ال��ه��ام��ة  وال��ت��وص��ي��ات  امل��الح��ظ��ات  بعض  اللجنة  وض��ع��ت 
إسرائيل  امتثال  مل��دى  ال��دوري��ة  مراجعاتها  خ��الل  للفلسطينيني،  إس��رائ��ي��ل 
أن  اللجنة  وج��دت  كمثال،   ،1998 ع��ام  ففي  العنصرية.  مكافحة  باتفاقية 
غير  فقط  ليست  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلسرائيلية  املستوطنات 
بحقوق  التمتع   « أمام  عقبة  تشكل  ولكنها  الدولي،  القانون  حسب  قانونية 
من  التي  األعمال   « بأن  اللجنة  ذك��رت  كما  املنطقة«.  سكان  جلميع  اإلنسان 
القلق  تثير  احملتلة  الفلسطينية  ل��ألرض  السكانية  التركيبة  تغيير  شأنها 
اللجنة  أكدت  كما  املعاصر«.  اإلنساني  الدولي  للقانون  انتهاكات  باعتبارها 
على  ينبغي  أن���ه  إل���ى  م��ش��ي��رة  ال���ع���ودة،  ف��ي  الفلسطينيني  ح��ق  ع��ل��ى  أي��ض��ا، 
إسرائيل أن تسمح للفلسطينيني بالعودة واستعادة ممتلكاتهم وبيوتهم في 

إسرائيل، وذكرت أنه يجب إعطاء ذلك »أولوية قصوى« أيضا.
ولكنها  السابقة،  مالحظاتها  أخ��رى  م��رة  اللجنة  ك��ررت   ،2007 ع��ام  في 
الفرق  بأن  اإلسرائيلي  اإلدع��اء  في  بخوضها  األم��ام  إلى  أخرى  خطوة  ذهبت 
اليهود  املواطنني  ب��ني  اإلن��س��ان  بحقوق  بالتمتع  يتعلق  فيما  املهم  الوحيد 

في  احل��ق  بتقرير/حتديد  يتصل  فيما  فقط  م��وج��ود  اآلخ��ري��ن،  وامل��واط��ن��ني 
على  احل��ص��ول  امتياز  ب��أن  اللجنة  تقارير  وأش���ارت  إس��رائ��ي��ل.  إل��ى  الهجرة 
أخرى،  امتيازات  تصاحبه  اليهودي«  العودة  قانون   « طريق  عن  اجلنسية 
ومن ضمنها احلصول على األرض وفوائد أخرى. وأوصت اللجنة بأن تقوم 
ينتج  لن  اليهودي،  للشعب  كدولة  إسرائيل  تعريف  أن  ضمان  ب�«  إسرائيل 
عنه أي متييز منهجي، استبعاد، تقييد، أو تفضيل على أساس العرق، اللون، 

النسب أو األصل القومي أو العرقي في التمتع بحقوق اإلنسان«.
عالقتها  ح��ول  إسرائيل  دول��ة  مبساءلة  اللجنة  قامت  نفسه،  العام  وف��ي 
القومي  وال��ص��ن��دوق  ال��ي��ه��ودي��ة،  ال��وك��ال��ة  ال��ع��امل��ي��ة،  الصهيونية  باملنظمة 
املؤسسات  ه��ذه  ب��أن  تفيد  التي  املعلومات  من  قلقة  أنها  وذك��رت  اليهودي، 
كما  حصريا.  اليهود  السكان  ملصلحة  واخلدمات  واإلسكان  األراض��ي،  تدير 
العائالت  ي��ح��ول دون جمع شمل  ال��ذي  ال��ق��ان��ون  إل��غ��اء  إل��ى  إس��رائ��ي��ل  دع��ت 
الفلسطينية إلسرائيليني يعيشون في إسرائيل، واملتزوجني من فلسطينيني 
أن  لضمان  التدابير  جميع  التخاذ  ودعتها  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  من 
على  مباشر،  غير  أو  مباشر  متييز  ب��دون  تخصيصها  يتم  ال��دول��ة  أراض���ي 

أساس العرق، اللون، النسب، أو األصل القومي أو اإلثني.
ينتهك  بأنه  اللجنة  الحظت  العنصري؛  للفصل  إسرائيل  ج��دار  وح��ول 
املقيمني  الفلسطينيني  للسكان  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  م��ن  ال��ع��دي��د  خطير  بشكل 
تبريرها  ميكن  ال  االن��ت��ه��اك��ات  ه��ذه  وب��أن  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  ف��ي 
ودع��ت  ال��ع��ام.  والنظام  القومي  األم��ن  ومتطلبات  العسكرية  ب��ال��ض��رورات 
األراض��ي  في  اجل��دار  بناء  وق��ف  إل��ى  االتفاقية(  )ف��ي  الطرف  ال��دول��ة  اللجنة 
األض���رار  جميع  ع��ن  وال��ت��ع��وي��ض  بتفكيكه  وال��ق��ي��ام  احمل��ت��ل��ة،  الفلسطينية 

الناجمة عنه.
كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء القيود الصارمة املفروضة على 
حرية التنقل في األرض الفلسطينية احملتلة، واستهداف مجموعة قومية أو 
إثنية بعينها، وال سيما من خالل اجلدار ونقاط التفتيش والطرق احملظورة 
وأن  الصعوبات،  من  الكثير  أوج��دت  قد  إج��راءات  وكلها  التصاريح،  ونظام 
اإلنسان،  بحقوق  الفلسطينيني  السكان  متتع  على  للغاية  ض��ارة  آث��ارا  لها 
والتعليم  والعمل  األس��ري��ة  واحل��ي��اة  التنقل،  حرية  ف��ي  حقوقهم  سيما  وال 

والصحة. 
الدولية  االتفاقية  بحسب  ال��الزم  اإلع��الن  تصدر  ل��م  إسرائيل  أن  ورغ��م 
يسمح  وال��ذي   )ICERD( العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء 
التي  اإلن��س��ان  حلقوق  انتهاكاتها  على  ال��دول��ة  ضد  شكاوى  بتقدمي  ل��ألف��راد 
خطورة  األكثر  االنتهاكات  بعض  ضمنها  ومن  عنصري،  متييز  على  تنطوي 
املبكر  للتحذير  خاضعة  إس��رائ��ي��ل  أصبحت  وق��د  العنصري.  التمييز  مثل 
ولإلجراءات العاجلة للجنة القضاء على التمييز العنصري. وهذه اإلجراءات 
في  األوضاع  خطورة  إلى  االنتباه  للفت  وسيلة  هما  املبكر  واإلن��ذار  العاجلة 
قابلة  غير  احملمية  اجلماعات  على  الواقعة  األض��رار  تصبح  أن  قبل  ما،  بلد 
لإلصالح. وإذا ما قررت اللجنة أنه في ضوء خطورة وحجم وضع معني، مبا 
في ذلك تصعيد العنف أو األضرار غير القابلة لإلصالح، التي ميكن أن تقع 
أو  القومي  أو األصل  النسب  اللون،  العرق،  التمييز على أساس  على ضحايا 
العرقي. واللجنة مخولة بالّرد، من بني أمور أخرى، عن طريق توجيه الطلب 
موجه  ق��رار  اتخاذ  ثم  وم��ن  الوضع،  عن  معلومات  بتقدمي  لتقوم  إلسرائيل 
املعاصرة  باألشكال  املعني  اخلاص  املقرر  من:  كل  ويستطيع  إسرائيل،  إلى 
من  ب��ذل��ك  يتصل  وم��ا  األج��ان��ب  وك��راه��ي��ة  ال��ع��ن��ص��ري  التمييز  للعنصرية، 
واملستشار  اإلنسان،  حقوق  مبجلس  األخرى  اخلاصة  واإلج��راءات  تعصب، 
اخلاص لألمني العام املعني مبنع اإلبادة اجلماعية، واألمني العام عن طريق 

املفوض السامي حلقوق اإلنسان، �� يستطيع كل هؤالء مجتمعني، العمل جنبا 
إلى جنب من أجل وضع املسألة بتصرف مجلس األمن الدولي. 

القيام باتخاذ  ال�«مؤشرات« التي تبرر  لقد قامت اللجنة بتحديد عدد من 
إجراءات ضد دولة طرف )في االتفاقية( بسبب انتهاكاتها لالتفاقية، ويوجد 

من بينها ثالثة مؤشرات هي األكثر صلة باحلالة الفلسطينية:
الدولة . 1 ملوظفي  العقاب  من  لإلفالت  ممارسات  أو  سياسات  وجود 

على  تعريفها  مت  جماعة  ف��ي  أع��ض��اء  ض��د  العنف  مثل  أع��م��ال  ع��ن 
إعطاء  أو  اإلثني.  أو  القومي  األصل  النسب،  اللون،  العرق،  أساس 
الشخصيات  السياسيني/  ال��ق��ادة  قبل  من  اخلطيرة  التصريحات 
تشملها  مجموعة  ضد  العنف  تبرر  أو  عن،  تتغاضى  التي  البارزة 
االتفاقية- وال شك ان حصار غزة وعملية الرصاص املصبوب اول 

ما يخطر في الذهن هنا.
خاصة 2.  املهجرين،  األش��خ��اص  أو  لالجئني  ملحوظ  ن��زوح  وج��ود   

وما   � محددة  إثنية  أو  عرقية  ملجموعة  ينتمون  هؤالء  يكون  عندما 
رفض  استمرار  هو  الفلسطينية  احلالة  في  املؤشر  هذا  مع  يتوافق 
املزيد  خلق  وفي  بالعودة،  الفلسطينيني  لالجئني  السماح  إسرائيل 
من الفلسطينيني املهجرين داخليا كنتيجة لسياستها االستيطانية.

أو 3.  األصلية  للشعوب  وممتلكات  األراض���ي  )على  التعدي  وج��ود   
املؤشر  أراضيها� وينطبق هذا  الشعوب عن  لهذه  اإلجباري  اإلبعاد 
على سياسة إسرائيل طويلة األمد من اإلبعاد القسري للفلسطينيني 

من أراضيهم، وآخرها حالة بدو النقب ومحيط القدس.
على  بالقضاء  املعنية  للجنة  التوجيهية  املبادئ  أن  مالحظة  املهم  ومن 
بتنبيه  احلكومية  غير  ال��وك��االت  تخول  العنصري،  التمييز  أشكال  جميع 
اللجنة ألوضاع تقع حتت اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة، وحتى اآلن، لم 
يتم اتخاذ جميع التدابير التي تستنفذ اإلمكانات الكاملة لهذه اإلجراءات من 
يجري  االنترنت،  على  اللجنة  موقع  على  فلسطني.  في  املدني  املجتمع  طرف 
العائالت  العمل على  قرارين يتعلقان مبوضوع لم شمل  احلديث حاليا عن 
من  الفلسطينيني  األزواج  حت��رم  التي  اإلسرائيلية  والقوانني  إسرائيل  في 
األرض احملتلة من اإلقامة في إسرائيل- وهي قضايا هامة لفضح املمارسات 
فلسطني  سكان  األصليني،  الفلسطينيني  السكان  ضد  اإلسرائيلية  العنصرية 
التاريخية. ولكن هذا جانب واحد فقط من طرق وأساليب ال تعد وال حتصى 
في  وذل��ك  األساسية،  اإلنسانية  حقوقهم  معظم  من  الفلسطينيني  حلرمان 
في  يهودية  سكانية  أغلبية  على  احلفاظ  وه��و  واح��د،  ذهني  هاجس  خدمة 

األراضي الفلسطينية، التي تدعي حكومة إسرائيل أنها أرضها.
وف���ي م��ث��ل ه���ذه األوق�����ات، وع��ن��دم��ا ي��ك��ون علينا أن ن��واج��ه م���رة أخ��رى 
حقوق  تثبيت  مينع  الذي  األمر  الدولي،  األمن  مجلس  في  أمريكي  ب�"فيتو" 
هيئات  هناك  أن  نتذكر  أن  مبكان  األهمية  من  فانه  وحمايتها؛  الفلسطينيني 
املعنية  اللجنة  مثل  املتحدة،  األمم  في  موجودة  متحيزة  غير  إنسان  حقوق 
بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث يتم االعتراف باحلقوق 
أقصى  إلى  الهيئات  هذه  من  االستفادة  علينا  ويجب  وتأييدها.  الفلسطينية 
حد ممكن، حيث قرارات وتوصيات هذه الهيئات هي التي سوف تقوم ببلورة 
بينها  ومن  أخ��رى،  وأماكن  محافل  في  مهمة  قضائية  آلراء  القاعدة  وإرس��اء 

محكمة اجلنايات الدولية.

م�شت�شار  ب�شفتها  حاليا  وتعمل  الإن�شان،  حق�ق  جم��ال  يف  حمامية  ح�شن:  زه��ا   *
الإلكرتوين: الربيد  بها عن طريق  الت�شال  ال�له، وميكن  رام  قان�ين م�شتقل يف 
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إسرائيل وجلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصري

بقلم: زها حسن *
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منذ بداية الصراع الصهيوني-الفلسطيني، وعلى تاريخ امتداد هذا الصراع، 
في  ترقى  وهي  الفلسطيني،  الشعب  بحق  املجازر  من  العديد  إسرائيل  ارتكبت 
وقد  الدولي.  القانون  بحسب  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  إلى  معظمها 
على  اإلسرائيلي  ال��ع��دوان  أثناء  غ��زة  قطاع  في  ح��دث  ما  املجازر  ه��ذه  آخ��ر  ك��ان 
القطاع أواخر العام 2008 وبداية عام 2009. هذه اجلرمية، والتي أكدها تقرير 
مبكان  املهم  من  جتعل  اخل��اص��ة،  احلقائق  تقصي  بعثة  خ��الل  من  غولدستون 

البحث عن إمكانيات محاسبة إسرائيل وفقا لقواعد القانون اجلنائي الدولي. 
الفلسطيني،  للوضع  مناسبة  آلية  ع��ن  البحث  أهمية  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
في  يبقى  ذل��ك  من  األه��م  أن  إال  ع��ام،  بشكل  الدولية  السياسية  واملتغيرات 
التنازل  يتم  ال  بأهداف  مرتبطة  معينة  فلسطينية  إستراتيجية  عن  البحث 
لشعوب  كفاحية  جت��ارب  تقليد  في  املتكررة  الفلسطينية  فالتجارب  عنها. 
أب��دا  تكن  ول��م  الفلسطيني،  ال��وض��ع  حل��اج��ات  مطابقة  أب��دا  تكن  ل��م  أخ���رى، 
يجب  ال��ذي  الوقت  ففي  الشعب.  لهذا  حقوق  من  ض��اع  ما  الستعادة  كافية 
اجلرائم،  مرتكبي  ومحاسبة  القانوني،  للنضال  من��اذج  فيه  نستعرض  أن 
تبقى األولوية في قيام الفلسطينيني بصياغة وتكوين ما يلبي احتياجاتهم 

ويحقق أهدافهم.
تباعا، سنستعرض اآلليات التي استخدمها العالم احلديث في محاسبة 
السلطة  حجب  أو  منح  في  دورا  لعبت  التي  والسياسات  اجلرائم،  مرتكبي 

عن هذه الوسائل واآلليات:

قرارات الدول، والتفاقيات واملعاهدات الدولية:

كبداية لتصورات قواعد جنائية دولية حتكم أفعال الدول، أحست األمم 
الشعوب  على  اجلرائم  هذه  ويالت  لتجنب  محاولة  في  األمر  هذا  بضرورة 
فتم التوقيع على معاهدة جنيف عام 1864 والتي نصت بشكل واضح على 
معاهدة  عبر  ذلك  على  التأكيد  ومت  احلروب  أثناء  األفعال  هذه  ارتكاب  منع 
الهاي للعام 1899. ولكن اجلهود اجلدية ملواجهة جرائم احلرب بدأت بعد 
حيث  قتيل،  مليون  عشرين  من  أكثر  خلفت  والتي  األول��ى  العاملية  احل��رب 
تضمن  بحيث  ف��رس��اي  معاهدة  ف��ي   227 امل��ادة  تضمني  املنتصرون  ح��اول 
خصيصا  جنائية  محكمة  وإنشاء  فيلهام  األملاني  اإلمبراطور  محاكمة  لهم 
له، إال أن اإلمبراطور حصل على حق اللجوء السياسي في هولندا ورفضت 
هولندا تسليمه. إضافة إلى ذلك، فان االتفاقية اشتملت على مادتني حملاكمة 
محاكم  أم���ام  ح��رب  ج��رائ��م  بارتكابهم  املتهمني  واألت����راك  األمل���ان  ال��ض��ب��اط 

العسكرية.  احللفاء 
املميز في هذه االتفاقية أنها لم تهمل دور القضاء الداخلي للدول، أي أنها 
محاكمها  اختصاص  وسعت  وإمن��ا  خاصة،  مبزايا  دولية  محكمة  تخلق  لم 
العسكرية لتشمل األملان واألتراك. ومت بناء على ذلك تشكيل جلنة تكونت 
ايطاليا، واليابان.  البريطانية،  املتحدة، فرنسا، اإلمبراطورية  الواليات  من 
لكن، املستغرب في هذه االتفاقية أنها لم توجه اتهامات للمسؤولني األتراك 
بشأن اجلرائم املرتكبة ضد األرمن، وعزا الفقهاء ذلك إلى أن تركيا لم توقع 

على االتفاقية املتعلقة بذلك، واستبدلتها باتفاقية لوزان للعام 1923.
جرائم  مصطلح  أضافت  التي  نوعها  من  األول��ى  هي  االتفاقية  هذه  تعتبر 
احلرب، ومساءلة األفراد على املستوى الدولي، بل وذهبت ابعد من ذلك، من 
خالل طرحها ملساءلة رؤساء الدول عن الفكرة التي كانت تعتبر انتقاصا من 
املواد  هذه  ضمنوا  احللفاء  أن  احد  على  يخفى  وال  ذاك.  آن  الدول  سيادة  مبدأ 
ومعاقبتهم  منهم  االقتصاص  وليس  األملان،  إلذالل  محاولة  في  االتفاقية  في 
فقط. ولم مينعهم ذلك من اضافة مفهوم آخر، متثل في تكامل القضاء الدولي، 
احملاكم  في  املتهمني  هؤالء  محاكمة  االتفاقية  أجازت  حيث  احمللي،  والقضاء 
األملانية أو محاكم الدول املنتصرة، دون النظر إلى تطبيق هذا األمر من عدمه، 

إال انه يعد تطورا ال بأس به في اجتاه بلورة آليات محاسبة دولية.
جهاز  خلق  أرادت  التي  الفقهية  اجل��ه��ود  م��ن  العديد  أيضا  هنالك  ك��ان 
للمحاسبة اجلنائية الدولية، إال أنها بقيت دون دعم كاف أو إرادة حقيقية، 
حيث أن الدول في ذلك الوقت كانت ال ترغب في إبداء محاولة حول أمر ما 
أن تكون  ال��دول  ارت��أت هذه  الواسعة، حيث  ال��دول  قد ميس مبفهوم سيادة 

صاحبة اليد الطولى في فرض هيمنتها على املستوى الدولي.

حمكمة ليبزج - ) املحكمة الأملانية العليا( ملحاكمة جمرمي 

احلرب 1923:

تسلم  لم  حيث  احللفاء،  قبل  من  عليها  مفروضا  ك��ان  مبا  أملانيا  تقم  لم 
البنود،  املتهمني للمحاكمة، وعزت ذلك إلى تضارب التشريع األملاني وهذه 
وأيضا إلى أن هذا األمر سيؤدي إلى حالة من االضطراب في أملانيا، وحتى 

تسكت منتقديها، انشأ األملان محكمة ليبزج في أملانيا لهذا الغرض.
األملان،  واملسئولني  الضباط  من  ضئيل  لعدد  إال  االتهام  الئحة  توجه  لم 
وهرب اغلبهم خارج أملانيا قبل نهاية احملاكمات. وعكست األحكام الصادرة 

عن هذه احملكمة مدى جديتها، حيث حكمت على متهمني بقتل أسرى حرب، 
ومرتكبي جرائم حرب بأحكام مثل السجن ملدة عامني. 

إلى  احملاكمات  ه��ذه  سير  ف��ي  اجل��دي��ة  ع��دم  الفقهاء  م��ن  العديد  ع��زا  وق��د 
املوافقة  األملان على  اجبروا  أن  رغبة »احللفاء« في طي صفحة احلرب بعد 
أملانيا عن تطبيق األحكام الصادرة بحق  على شروطهم، اضافة إلى امتناع 
مشتبه بهم أو حتى مدانني بحجج مختلفة، وذلك كنوع من الرفض الضمني 

لقبول ما ميليه عليها احللفاء.

حمكمة نورمربغ 1945 اأو “حماكم املنت�سرين”:

النظر  يتم  لم  إذ  طبيعتها،  بسبب  شديدة  انتقادات  احملاكم  هذه  واجهت 
اعتبرها  والتي  احلرب،  خالل  احللفاء  ارتكبها  التي  اجلرائم  في  خاللها  من 
القنبلتني  إلقاء  جرمية  نذكر  أن  ويكفي  »احمل��ور«،  جرائم  من  أعظم  كثيرون 
الذريتني على هيروشيما وناكازاكي، املدينتني اليابانيتني، لنعلم أن احملاكم 
لم تنشأ أبدا إحقاقا للعدالة. ف�«هاري ترومان – الرئيس األمريكي األسبق« 
كان يجب أن يحاكم ضمن آخرين من جانب احللفاء بالنظر لفداحة اجلرائم 

املرتكبة.
1945، وتضمنت  ل��ع��ام  ل��ن��دن  ه���ذه احمل��ك��م��ة وف��ق��ا الت��ف��اق��ي��ة  إن��ش��اء  مت 
ارتكابه  للنظر فيما مت  االتفاقية مبادئ عامة للمحاسبة، في محاولة جدية 
م��ن م��ج��ازر وج��رائ��م بحق اإلن��س��ان��ي��ة، وم��ا نتج م��ن وي���الت خ��الل احل��رب 
العاملية الثانية، حيث أيقنت الدول املنتصرة أن عدم محاسبة مرتكبي هذه 
اجلرائم، سيزيد من احتمال تكرار هذه اجلرائم في املستقبل، بعد أن تعلموا 

ذلك من خالل تساهلهم في ما بعد احلرب العاملية األولى.
في  املنتصرة  ال��دول  عن  ممثلني  الدولية  العسكرية  احملكمة  هذه  ضمت 
بريطانيا،  السوفييتي،  االحتاد  املتحدة،  الواليات  الثانية،  العاملية  احلرب 
الثالث  للرايخ  الروحية  العاصمة  نورمبرغ،  مدينة  اختيار  ومت  وفرنسا. 

مقرا للمحكمة كنوع من اإلذالل لألملان.
وأع��ل��ن��ت احمل��ك��م��ة م��ج��م��وع��ة م��ن امل��ب��ادئ ال��ت��ي س��ت��ج��ري ع��ل��ى أس��اس��ه��ا 

احملاكمات، تلخصت باآلتي:
أو . 1 الضابط  أو  القائد  يعد  لم  حيث  الفردية،  اجلنائية  املسؤولية 

ال��رئ��ي��س امل��س��ؤول ال��وح��ي��د عما مت ارت��ك��اب��ه م��ن ج��رائ��م، اذ نصت 
فعل  ارت��ك��اب  ف��ي  يشترك  أو  يرتكب،  شخص  ك��ل  أن  على  امل��ب��ادئ 
يشكل جرمية وفقا للقانون الدولي، يعتبر مسؤوال عنه، ومستحقا 

للعقاب.
ال إعفاء من املسؤولية وال مانع من احملاسبة كون القانون الوطني . 2

أفعال تشكل جرمية حرب، فاملسؤولية  أو ال يعاقب على  ال يجرم 
شكلت بناء على القانون الدولي، ال القانون الوطني الداخلي.

رئيس . 3 اجلرمية  مرتكب  يكون  أن  احملاسبة  من  مينع  وال  يعفى  ال 
دولة، أو مسؤوال فيها.

ال يعفي وال مينع من احملاسبة، ارتكاب اجلرمية بأمر من احلكومة . 4
أو من الرئيس وفقا للقانون الدولي، وإمنا من املمكن اعتباره أحد 

الظروف املخففة، وفقا للمادة الثامنة من نظام محكمة نورمبرغ.
لكل متهم احلق في محاكمة عادلة وفقا ألحكام القانون الدولي.. 5
جرمية . 6 “ال  مبدأ  أي  والعقوبة،  اجلرمية  شرعية  مبدأ  عن  التجاوز 

وال عقوبة إال بنص”، حيث نص على أن هذا املبدأ الذي استقر عليه 
جتاوزه  ميكن  الوطنية  الداخلية  التشريعات  في  القانوني  الفقه 

في تطبيق القانون الدولي.
أمثال . 7 باإلعدام،  األمل��ان  ق��ادة  من  عدد  على  احلكم  مت  لذلك  ونتيجة 

املارشال هرمان، وألفرد روزنبرغ، وانتهى وجود احملكمة بانتفاء 
داعي وجودها. 

حمكمة طوكيو 1946:

أملانيا،  االتفاق عليه في مؤمتر بوتسدام عام 1945 في  بناء على ما مت 
عسكرية  محكمة  بإنشاء  عسكريا  أم��را  احللفاء  لقوات  العام  القائد  أص��در 
التي  املدينة  اسم  عليها  وأطلق  اليابانيني،  احل��رب  مجرمي  حملاكمة  دولية 

انعقدت فيها، طوكيو.
واختصت احملكمة في النظر في اجلرائم املرتكبة “ضد السالم” واجلرائم 
ضد اإلنسانية، وجرائم أخرى متعلقة بانتهاكات ومخالفات قواعد وقوانني 
ثم تالشى  باإلعدام.  أحكام   6 أحكام منها  دولية. وقد أصدرت احملكمة عدة 

دورها مثل محكمة نورمبرغ بانتفاء سبب وجودها.
وعلى الرغم من النقلة النوعية التي أحدثتها هاتان احملكمتان من إمكانية 
ال��دول  رؤس���اء  محاكمة  وإمكانية  ارت��ك��ب��وه��ا،  ج��رائ��م  ع��ن  األف���راد  محاكمة 
وامتداد املسؤولية إلى منفذ أمر ارتكاب اجلرمية، وتشكيلها أساسا للقضاء 
اجلنائي الدولي، إال أن هنالك الكثير من املآخذ على تشكيل هذه احملاكم. فإذا 

ما جتاوزنا مسألة إخضاع الدول املهزومة، وعدم محاسبة مجرمي احلرب 
جند أن هنالك أمورا أخرى ال ميكن قبولها، حيث طبع على  “احللفاء”،  من 
محاكمة  في  املنتصرة  الدول  بإرادة  املرتبط  السياسي  الطابع  احملاكم  هذه 
العقوبة  بعض الشخصيات من عدمه، ومخالفة نظام احملكمة ملبدأ شرعية 
واجلرمية، ومبدأ عدم رجعية القانون اجلنائي، مما يعتبر مخالفة جسيمة 

للقوانني الوطنية واألعراف القانونية السارية.

4.   احملاكم الدولية املشكلة من قبل مجلس األمن:
شكل مجلس األمن منذ إنشاءه العديد من احملاكم الدولية، وفقا لبواعث 
األول��ى  الدولية  احملكمة  تعتبر  والتي  بلبنان  اخلاصة  كاحملكمة  مختلفة، 
التي تنشأ للنظر في جرمية قتل سياسية، ومحكمة سيراليون، وكمبوديا، 

إال أن ابرز محكمتني كانتا، محكمة يوغسالفيا، ومحكمة رواندا.

املحكمة اجلنائية اخلا�سة بيوغ�سالفيا 1993:

دولية  جنائية  محكمة  ب��إن��ش��اء  ق���رار   1993 ع��ام  األم���ن  مجلس  أص���در 
ال��دول��ي اإلن��س��ان��ي في  ل��ل��ق��ان��ون  ب��ان��ت��ه��اك��ات  امل��س��ؤول��ني املتهمني  حمل��اك��م��ة 
خصيصا  أنشئت  كونها  احملكمة،  ه��ذه  خصائص  اب��رز  ولعل  يوغسالفيا. 
ليوغسالفيا، حيث لم يتم اشتراط ذلك لتوقع الدول بان يكون هنالك جرائم 
مرتكبة من قبل دول أخرى، إال أن املصالح السياسية املكونة ملجلس األمن 
فرضت تأسيس احملكمة ليوغسالفيا فقط دون النظر إلى أي طرف آخر في 

تلك احلرب.
البلقان،  للتدخل في شؤون دول  أداة  ذلك، أصبحت احملكمة  وبناء على 
ارتكابه  مت  عما  املتحدة  ال��والي��ات  بقيادة  الناتو،  حلف  محاسبة  تتم  ول��م 
تتوافق  تكن  لم  بها  احلكم  مت  التي  العقوبات  أن  إلى  اضافة  مخالفات،  من 
هذه  في  النظر  ميكن  ال  انه  العام،  املدعي  صرح  حيث  املرتكبة،  اجلرائم  مع 

القضايا نظرا »لعدم وضوح القانون«.

املحكمة اجلنائية اخلا�سة برواندا 1994:

 استمرت املجازر باحلدوث في العالم، ولم يكن هنالك ما يكفل ردعا ملثل 
ظهرت  الشنيعة  العرقي  والتطهير  اجلماعية،  اإلبادة  فجرائم  األفعال،  هذه 
املنطقة،  ف��ي  ال��دول��ي  التدخل  ت��أخ��ر  ورغ��م  روان����دا،  ف��ي  احل��رب  سطح  على 
النعدام املصالح السياسية، إال أن التدخل أيضا لم يكن باملستوى املطلوب. 
مت  بيوغسالفيا،  اخلاصة  احملكمة  بشأن  ذكرها  مت  التي  األس��ب��اب  ولنفس 
واإلرادة   ،1994 عام  األمن  مجلس  من  قرار  على  بناء  رواندا  محكمة  إنشاء 
األمم  وفرت  حيث  األولى،  للوهلة  القضاة  لدى  هاجسا  تشكل  لم  السياسية 
لتحكم،  ع��ادت  السياسة  أن  إال  احملاكمة  سير  لتأمني  طائلة  أم��واال  املتحدة 
إحكامهم  ت��راوح��ت  املتهمني،  م��ن  صغيرة  مجموعة  س��وى  يحاكم  ل��م  حيث 
مع  أب��دا  يتناسب  ال  كنتيجة،  ذلك  أن  إال  احلياة،  مدى  والسجن  البراءة  بني 
في  احملكمة  لهذه  إي��الئ��ه  مت  ال��ذي  البالغ  لالهتمام  نظرا  ال��ع��ال��م،  توقعات 

احملاسبة واملعاقبة وإحقاق العدالة.

املحكمة اجلنائية الدولية 1998:

بعد أك��ث��ر م��ن 50 ع��ام��ا م��ن امل��د واجل���زر وامل�����داوالت، أب��ص��رت احملكمة 
اجلنائية الدولية النور، مبوافقة 120 دولة، ومعارضة 20 وامتناع واحده. 
إال أن التساؤل الباقي حتى اآلن هو: هل رأت احملكمة اجلنائية الدولية النور 
لتعيش، أم أن النور الذي رأته سيكون آخر ما تراه؟ فاملتغيرات السياسية 
واملصالح االقتصادية ال زالت تغلف عمل األجهزة الدولية بشكل عام، فعلى 
على  جدية  مواقف  تتخذ  الدولية  اجلنائية  احملكمة  نشاهد  لم  املثال  سبيل 
بقرارات  مرتبط  أيضا،  اجلهاز  هذا  أن  حيث  اآلن،  حتى  إسرائيل  تقترفه  ما 

مجلس األمن من جهة، وبإرادة سياسة الدول من جهة أخرى.
املسؤولية  فكرة  يدعم  اجلهاز  هذا  مثل  وج��ود  فان  ذل��ك،  من  الرغم  على 
اجلنائية الفردية واجلماعية كما استعرضنا، إال أن املآخذ عليه كثيرة، لكن 
من  على  والعقاب  احملاسبة  فرص  من  تزيد  كخيار  اآللية  هذه  وجود  مجرد 

يرتكب جرائم دولية. 
في هذا الوقت املزدحم باآلليات وطرق احملاسبة، واستراجتيات إحقاق 
النظم  من  سلة  على  يتوفر  القانوني  النظام  ف��ان  استعرضنا،  كما  العدالة 
التي ال تضمن بحالها الراهن توصل الفلسطينيني حلقوقهم دون وجود فعل 
فلسطيني مبني على إستراتيجية واضحة. ولعل ما يجري في العالم اليوم 
إقليمية قدمية حديثة، لهو خير دليل على  من تغيرات سياسية، وتفاعالت 
لتحقيق  مسبق  كشرط  واضحني  عمل  وإستراتيجية  هدف  وج��ود  ض��رورة 

ذلك.، وللخروج من دائرة الفعل العبثي الضائع. 

* خليل اب� خديجة: ماج�شتري قان�ن، املي�شر التنفيذي للربامج –•مركز بديل.
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الشعب  حقوق  وتعزيز  بحماية  املكلفة  املتحدة  األمم  مؤسسات  جميع  بني  من 
الفلسطيني، لم تفشل أيا من هذه املؤسسات في الوفاء بواليتها بطريقة مذهلة مثلما 
فعل مجلس األمن الدولي؛ فخالل تاريخه البالغ 65 عاما، قام مجلس األمن الدولي 
مرارا وتكرارا بحماية إسرائيل من املساءلة مبوجب القانون الدولي، بل وعمل على 
املتحدة  األمم  مؤسسات  خ��الل  من  إسرائيل  ملعاقبة  الدولية  احمل���اوالت  كل  إفشال 
وإذهابها أدراج الرياح. وفي كل احلاالت تقريبا، كان تقاعس مجلس األمن في العمل 
ضد إسرائيل ناجتا عن قرار »فيتو« أمريكي، الذي استخدمته الواليات املتحدة 32 
مرة ضد مشاريع القرارات املتعلقة مبساءلة إسرائيل، وذلك حفظا وحماية للمصالح 
بحق  جرائمها  عن  إسرائيل  ملساءلة  السعي  من  بدال  سياسية،  اجليو-  االمبريالية 
الضحايا الفلسطينيني. إن عدم رغبة الواليات املتحدة الستخدام موقعها في مجلس 
األمن الدولي للضغط على إسرائيل لكي متتثل للقانون الدولي هو تصرف أعمى، ألن 
»الفيتو« األخير في مجلس األمن حول املستوطنات قد أظهر أن الواليات على استعداد 

للتصويت حتى ضد سياستها املعلنة.
تظهر احلصانة املمنوحة إلسرائيل بوضوح في فشل املجتمع الدولي في تأسيس 
محكمة دولية خاصة إلجراء التحقيقات ومحاكمة املسؤولني اإلسرائيليني املسؤولني 
األمن  أظهر مجلس  ذل��ك،  مقابل  الفلسطيني. وفي  الشعب  ارتكاب اجلرائم ضد  عن 
الدولي خالل العشرين سنة املاضية، انه إذا كان راغبا أو مستعدا، فإنه قادر على 
اتخاذ مواقف حقيقية ضد األنظمة املتورطة في انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، 
وضد احلكومات املشاركة في أعمال التطهير العرقي واإلبادة اجلماعية، وفي األماكن 
التي يوجد فيها أنظمة إجرامية مثل نظام »األبارتهايد« في جنوب أفريقيا. إن بحث 
موجز ملثالني من رواندا ويوغسالفيا يبني الدور »النزيه« الذي ميكن أن يلعبه مجلس 
األمن الدولي في تقدمي املجرمني للعدالة، كما ان هكذا بحث يسلط الضوء على كيفية 
تطبيق مثل هذه الردود الدولية على اجلرائم اإلسرائيلية املقترفة بحق الفلسطينيني.

رواندا ويوغسالفيا السابقة
عند بدء أعمال اإلب��ادة اجلماعية في روان��دا، رفضت الواليات املتحدة في البداية 
الدولي للقيام  أن تشرك نفسها فيما اعتبرته »صراعا محليا«، ودفعت مجلس األمن 
بتخفيض عديد قوات منظمة الوحدة األفريقية حلفظ السالم املوجودة هناك، وكان ذلك 
في نفس الوقت الذي كانت هناك حاجة ماسة إليها، وفقط بعد  أن كان حوالي نصف 
مليون من شعب »التوتسي« قد ذبحوا بشكل منهجي، تنازلت الواليات املتحدة مبدئيا، 
وقالت انه »من املمكن أن تكون قد حدثت هناك إبادة جماعية«. واألكثر مدعاة للقلق، هو 
الدور الذي لعبته دولة أخرى من األعضاء الدائمني في مجلس األمن، وهي فرنسا التي 
رأت الصراع في رواندا من خلف عدسات نظارتها االستعمارية، باعتباره محاولة من 
جانب الشعب األفريقي الناطق باالجنليزية في أوغندا، إلقامة دولة ناطقة باالجنليزية 
لشعب »التوتسي«، وفي ردها على ذلك، قامت فرنسا بتسليح ودعم احلكومة التي 

يقودها »الهوتو« التي كانت مسؤولة عن تنظيم وممارسة اإلبادة اجلماعية.
ولكن بعد أن متكنت اجلبهة الوطنية الرواندية التي يسيطر عليها »التوتسي« 
من هزمية اجليش الرواندي ووضع نهاية ألعمال اإلبادة، وكانت آثار املوت واألعداد 
الهائلة للضحايا أكثر بكثير من إمكانية إخفائها، األمر الذي أجبر مجلس األمن على 
اتخاذ تدابير جللب املجرمني أمام العدالة. وفي شهر تشرين ثاني 1994 أصدر مجلس 
األمن الدولي قراره رقم 955 الذي نشأت مبوجبه احملكمة الدولية اخلاصة برواندا 
)ICTR(. ومت تفويضها بوالية قضائية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال 
اإلبادة وغيرها من االنتهاكات اخلطيرة للقانون الدولي. ومت الحقا توسيع قدرات 
احملكمة من خالل اعتماد مجلس األمن للقرار 1165 الذي أنشأ قاعة أخرى للمحكمة، 
وطلب املزيد من اإلشراف القوي على عمل احملكمة من قبل األمني العام لألمم املتحدة 

كوفي عنان، الذي كان عليه تسهيل اضطالع احملكمة مبهامها بشكل فعال.
واحملكمة التي تأسست خارج »أوشا« في تنزانيا املجاورة، كانت قد بنيت على 
أس��اس ق��رارات سابقة ملجلس األم��ن ال��ذي شكل مبوجبها جلنة حتقيق من اخلبراء 
إب��ادة جماعية اقترفت في روان��دا. وبعد  لتقييم سيل الدعاوى التي تؤكد أن أعمال 
إجرائها البحث ال��الزم، قالت اللجنة في تقريرها بأن األدل��ة التي تشير إلى حدوث 
اإلب��ادة هي أدلة واسعة وكثيرة، وأخذ مجلس األمن على عاتقه اإلج��راءات الالزمة 
للمسؤولني.  القضائية  وباملالحقة  التحقيقات  إليها  توصلت  التي  النتائج  ملتابعة 
وحتى اليوم، قامت احملكمة باالنتهاء من إجراء 50 محاكمة، 29 إدانة، 11 محاكمة 
جارية، 11 شخصا قيد االعتقال بانتظار احملاكمة، و13 شخصا آخر من املطلوبني 

لم يتم القبض عليهم بعد.
الدولي على الصراع في يوغسالفيا السابقة على نحو   وكان رد فعل املجتمع 
من  تقدميها  مت  واس��ع  عرقي  وتطهير  إب��ادة  أعمال  عن  تقارير  ورود  فبعد  مشابه، 
قبل بطرس غالي الذي أصبح الحقا األمني العام لألمم املتحدة، اسس مجلس األمن 
الدولي مبوجب القرار 808 احملكمة الدولية اجلنائية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة 
بيوغوسالفيا  اخلاصة  للمحكمة  كان  ب��روان��دا،  اخلاصة  احملكمة  ومثل   .)ICTY(
اإلب��ادة  أعمال  عن  املسؤولني  ومحاكمة  التحقيقات  إلج��راء  قضائية  والي��ة  السابقة 

اجلماعية، جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، ولكن؛ كان لتأسيس هذه احملكمة 
أهمية اكبر من محكمة رواندا؛ ألنها تأسست في وقت كان فيه القتال ال يزال مستمرا، 
مما يضع مزيدا من الضغط على األطراف لردعها عن ارتكاب املزيد من املجازر، وهو 

هدف فشلت احملكمة في حتقيقه. 
وعلى الرغم من أن احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة قد 
حققت جناحا في توجيه االتهام واحلكم على عدد من األشخاص املتهمني، فإنها ال 
تزال تثير اجلدل على املستوى الدولي بشأن تكاليفها الباهظة التي وصلت أرقاما 
فلكية )أكثر من 300 مليون دوالر ملوازنتها للعامني 200-2005(، والبطء الشديد 
في إجراء العديد من احملاكمات. واألهم من ذلك كله هو غياب الدعم احمللي للمحكمة 
ال��ذي يرى أنه مت تشكيلها من قبل مجلس األم��ن بدال من اجلمعية  من قبل البعض 
الواسع، مما  الدولي  العام  ال��رأي  أق��وى على  التي ميكنها أن تعطي مؤشرا  العامة، 

يعني أن احملكمة تستند إلى شرعية دولية ضيقة.

العدالة اجلنائية من أجل فلسطني
يعطي املناخ السياسي الراهن فرصا محدودة، أو حتى مستبعدة جدا، لتحصيل 
املسؤولني  أولئك  ضد  ج��ادة  إج���راءات  اتخاذ  أج��ل  من  ال��ض��روري  السياسي  الدعم 
للنظام  اإلجرامية  الطبيعة  وض��د  الفلسطينية،  للحقوق  املنهجية  االنتهاكات  عن 
اإلسرائيلي، ولكن من املرجح أكثر أن تنجح بعض احملاوالت التي جرت على املسرح 
العاملي من أجل املالحقة القضائية ألفراد مسؤولني عن ارتكاب أو اإليعاز بارتكاب 
إسبانيا واململكة  التي جرت في  تلك احمل��اوالت  جرائم حرب محددة، وخاصة مثل 
لضمان  للقضاء،  العاملية  الوالية  قوانني  تطبيق  نحو  الطريق  تقود  والتي  املتحدة 

محاسبة األفراد املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم.
ومع ذلك، فإن السبيل الوحيد لضمان وتعزيز فرص النجاح في مالحقة إسرائيل 
قضائيا مبوجب الوالية العاملية للقضاء، قد تتحسن وتصبح منظمة من خالل إحالة 
الوضع في فلسطني إلى محكمة اجلنايات الدولية )ICC(، والتي حتل بفعالية محل 
وبالنسبة  احل��رب.  مجرمي  حملاكمة  املالئمة  الوسيلة  باعتبارها  اخلاصة  احملاكم 
الطريق  »خارطة  تنفيذ  طريق  عن  ذل��ك  تطبيق  يتم  أن  املرجح  فمن  للفلسطينيني، 
للمساءلة« الواردة في تقرير غولدستون، والتي أعطت لإلسرائيليني والفلسطينيني 
مدة ستة شهور إلجراء حتقيقات داخلية )وطنية( في جرائم احلرب واجلرائم ضد 
اإلنسانية، التي من املمكن أنها وقعت خالل احلرب اإلسرائيلية على غزة، والقيام 
الشهور  مدة  انقضاء  وبعد  اجلرائم.  هذه  في  تورطهم  يثبت  الذين  أولئك  مبحاكمة 
الستة، وعند عدم تلبية التحقيقات الداخلية للمعايير الدولية من حيث االستقاللية، 
مساءلة  لضمان  البديلة  السبل  م��ن  بعدد  غولدستون  تقرير  يوصي  واحل��ي��ادي��ة، 

املسؤولني عن اجلرائم.

وتكمن العقبة الرئيسية أمام هذا املسعى في استمرار معارضة قيادة املنظمة/
السلطة تقدمي اقتراح بعبارات صريحة وشديدة اللهجة ميكنها أن تولد آليات دولية 
ت���زداد فيه صعوبة احلصول على  ال��ذي  امل��وق��ف،  من أج��ل املساءلة. وف��ي مثل ه��ذا 
استجابة دولية قوية، ومع ذلك، ال جتعل منه أمرا مستحيل احلدوث. فعلى سبيل 
املثال، عندما أنشأ مجلس األمن الدولي احملكمة اخلاصة برواندا، صوتت احلكومة 
القرار الذي أنشأها على خلفية أن الوقت املطروح للنظر في  الرواندية نفسها ضد 
ومعاجلة الوضع في رواندا كان محدود جدا، ومع ذلك، مت اتخاذ القرار ومت تشكيل 

احملكمة بدون موافقة حكومة رواندا التي كانت متورطة.
من املهم مالحظته في كل من روان��دا ويوغسالفيا السابقة، هو أن تلك احملاكم 
اخلاصة قد تشكلت بعد ممارسة ضغوط كبيرة على املجتمع الدولي، وذلك بسبب 
القيام بواجبه حلماية الضحايا موضوع القضية. وبينما حدث  فشله وإهماله في 
الشعب  املستمرة، وآخرها على  الهجمات اإلسرائيلية  الوضع خالل وبعد  مثل هذا 
ق��ادرون على ضمان  أقوياء  الفلسطيني في قطاع غ��زة، حيث  لدى إسرائيل حلفاء 
استمرار حصانتها وإفالتها من العقاب. وهذا املوقف ال يشكل إهانة لضحايا اجلرائم 
بأن  مفادها  رسالة  اإلسرائيليني  للمسؤولني  يوجه  أيضا  ولكنه  فقط،  اإلسرائيلية 
بإمكانهم العمل بدون خوف من املالحقة القضائية، ويشجعهم على االستمرار في 
ذبح الفلسطينيني. ويجري ذلك بينما املالحقة اجلنائية اجلدية للقيادات اإلسرائيلية 

تشكل أهمية خاصة لردع جرائم حرب أخرى في املستقبل.
الوضع في فلسطني أكثر تعقيدا بالنظر للدعم األمريكي املتعنت إلسرائيل، مما 
يعني أن أية محاولة للعمل من خالل مجلس األمن أمامها فرصة ضئيلة جدا للنجاح. 
الدولية  املساءلة  لتحقيق  الساعية  الفلسطينية  اإلستراتيجية  فإن  لذلك،  ونتيجة 
حتتاج إلى التركيز على محاولة إيجاد سبل ومنابر دولية بديلة، ميكن من خاللها 
مقاضاة جرائم احلرب عن طريق آخر، غير طريق مجلس األمن الدولي. وكما تقوم 
مقاالت أخرى في هذا العدد من جريدة »حق العودة« بتسليط الضوء على عدد من 
هذه البدائل، مثل اقتراح العمل من خالل اجلمعية العامة على أساس سابقة » االحتاد 
الدولية  اجلنايات  محكمة  من  الفلسطينية  السلطة  طلب  عبر  أو  السالم«،  أجل  من 
االعتراف بها كدولة لغايات تطبيق ميثاق احملكمة اجلنائية )ميثاق روم��ا(، وهذا 
االقتراح األخير ينطوي على عقبات سياسية وقانونية كبيرة. وفي كلتا احلالتني، 
كبيرة  دولية  حركة  وتعبئة  حشد  مت  إذا  إال  فلسطني،  في  العدالة  حتقيق  ميكن  ال 
ومستمرة، تطالب مبساءلة إسرائيل ومحاكمة مسؤوليها على جرائمهم، ومن ضمنها 
مقاطعة اسرائيل، وسحب االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها حتى متتثل 

للقانون الدولي.

* اكرم �شلهب: من�شق الت�شال والت�ا�شل وحمرر جملة املجدل يف مركز بديل. 

مجلس األمن الدولي واحملاكم الدولية اخلاصة:
حالة روانـدا ويوغسالفيا السابقة

بقلم: أكرم سلهب *
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من  اخلامس  في  الفلسطينية  لالرض  اإلسرائيلي  واالحتالل  للعدوان  االول  اليوم  منذ 
اجلرائم  من  ومستمرة  ممنهجة  لسياسة  خاضع  الفلسطيني  والشعب   ،1967 حزيران 
التحرر  في  الفلسطينيني  تطلعات  لقمع  كوسيلة  احملتل  استخدمها  التي  واالنتهاكات 
واالنعتاق، ومن ثم تثبيت وجوده وتعزيز سيطرته، فضال عن استخدامها كوسيلة وإداة 
للتطهير العرقي، من خالل تفريغ املناطق الفلسطينية املستهدفة في الضم واالحلاق كما 

هو احلال في القدس واالغوار واالراضي الواقعة خلف اجلدار.
ولعل من أهم اجلرائم املرتكبة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل مراحل االحتالل 

املختلفة:
تعمد قتل  املدنيني؛ فضال عن االستهداف املباشر لالشخاص الذين يرى فيهم احملتل 	 

خطرا على وجوده أو رموزا للنضال واملقاومة الفلسطينية.
اسقاط وتغييب مبدأ التمييز بني األشخاص املدنيني والعسكريني واملمتلكات املدنية 	 

والعسكرية؛ بل واستباحة ارواح وممتلكات املدنيني حال تنفيذ قوات االحتالل ألي 
احملتل  شنه  الذي  العدوان  في  ولعل  احملتلة،  الفلسطينية  االرض  في  عسكري  عمل 

اإلسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008م، ما يؤكد على هذه احلقيقة. 
بث الذعر في نفوس املدنيني، سواء بالتهديد املباشر أو من خالل اإلعالن الصريح عن 	 

عدم وجود مناطق آمنة.
كل 	  وقتل  استهداف  عن  الصريح  اإلعالن  جراء  احلياة،  على  اإلبقاء  عدم  عن  االعالن 

االفراد املنتمني لالجنحة العسكرية أو املتهمني بارتكاب اعمال عسكرية أو التخطيط 
الرتكاب اعمال مقاومة عسكرية ضد احملتل.

االستهداف املباشر ألفراد اخلدمات الطبية ووسائل النقل الطبي واملشافي. 	 
تهديد سكان األراضي احملتلة والضغط عليهم لإلدالء مبعلومات عن القوات املسلحة 	 

للمقاومة.
 ضرب حصار جائر على قطاع غزة ألكثر من اربع سنوات.	 
كعقاب 	  الفلسطينية  للمناطق  الطبية  واالمدادات  الغذائية  املواد  دخول  منع  تعمد 

جماعي لسكانها.
رفض السماح للطواقم الطبية من الوصول ملناطق اجلرحى واملرضى واملصابني.	 
استهداف املدارس واملؤسسات التعليمية واجلامعات ودور العبادة.	 
استهداف وتدمير املقابر.	 
قصف وتدمير مئات املنازل انتقاما من السكان املدنيني.	 
النقل والترحيل اجلبري ملئات األسر الفلسطينية من مناطق سكناهم الى غيرها من 	 

االغوار وسكان جنوب  أمنهم كما هو احلال مع سكان  القطاع بحجة حماية  مناطق 
الضفة الغربية.

تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني، جراء تدمير ومصادرة آالف الدومنات الزراعية، مما 	 
افقد املزارعني الفلسطينيني والعمالة الزراعية الفلسطينية مصدر ارتزاقها األساسي.

خنق املدن والتجمعات احلضرية الفلسطينية ومحاصرتها  مما سيحول دون تطورها 	 
وإتساعها، وبالتالي مواكبتها ومجاراتها ملا تشهده من تزايد دميغرافي.

اإلستيالء على موارد ومصادر الثروة املائية، من خالل جراء وضع اليد على أهم وأغلب 	 
مصادر ومكامن الثروة املائية الفلسطينية، املتواجدة في هذه األراضي الفلسطينية 

التي متت مصادرتها أو إعالنها مناطق عسكرية مغلقة.
بناء  جدار الضم، الذي شرعت دولة االحتالل اإلسرائيلي بتشيده داخل أراضي الضفة 	 

الغربية منذ منتصف عام 2002م ولم يزل متواصال، ما أدى الى ضم آالف الدومنات 
الى دولة االحتالل؛ فضال عما احلقه من دمار وتخريب في املمتلكات، وعزله لعشرات 

التجمعات السكانية عن باقي الضفة الغربية. 
تخريب األراضي وامللكيات اخلاصة الزراعية، حيث مت الى جانب املصادرات املباشرة 	 

عليها،  اجلدار  هذا  القائم  الفلسطينية  وامللكيات  لألراضي  العلني  اإلستيالء  وأعمال 
جتريد وحرمان الفلسطينيني من آالف الدومنات الزراعية.

وميكننا القول جازمني بانه ال يوجد قيد أو مبدأ أو حق على صعيد القانون الدولي العام 
أو القانون الدولي اإلنساني أو على صعيد مواثيق القانون الدولي حلقوق االنسان، إال 

وتعرض لالنتهاك والتجاوز من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.

املسؤولية الدولية الناشئة 
عن ممارسات دولة االحتالل اإلسرائيلي

     يترتب على انتهاك دولة االحتالل اإلسرائيلي لقواعد واحكام القانون الدولي العام 
الدولي  القانون  إنطباق مدلول أحكام وقواعد  الدولي اإلنساني، فضال عن  والقانون 
جلرائم احلرب واجلرائم ضد االنسانية على املمارسات واالنتهاكات السالفة للمحتل 
واإلنتهاكات  اجلرائم  هذه  عن  االحتالل  لدولة  الدولية  املسؤولية  إثارة  اإلسرائيلي، 
وهي باالستناد ألحكام وقواعد القانون الدولي مسؤولية ذات طبيعة مزدوجة، إذ هي 

مسؤولية مدنية من جانب وجنائية من جانب آخر.

اأ- امل�سوؤولية املدنية لدولة الحتالل.

القانون  الدولي اخلاصة بخرق وإنتهاك أشخاص  القانون  بالرجوع ألحكام وقواعد 

الدولي إللتزاماتهم الدولية وإرتكابهم ألعمال غير مشروعة مبوجب أحكام وقواعد هذا 
القانون، نقف على أن أحكام القانون الدولي، قد ألزمت الطرف الذي أضر بالغير بواجب 

ومسؤولية العمل على إزالة ووقف أثار خرقه وإنتهاكه ألحكام وقواعد القانون.
من  تضرر  الذي  الفلسطيني  الشعب  حالة  على  السالفه  االوضاع  تطبيق  وبشأن 
دولة  إللتزامات  وصريحا  واضحا  وإنتهاكا  خرقا  متثل  التي  واجلرائم  املخالفات 
وقواعد  اإلنساني،  الدولي  القانون  وقواعد  أحكام  عن  الناشئة  اإلسرائيلي  االحتالل 
القانون الدولي بوجه عام، ميكننا القول بأن قيام مسؤولية إسرائيل القانونية في هذا 

الشأن تقتضي:

• وقف دولة الإحتالل الإ�سرائيلي ملمار�ساتها غري امل�سروعة:	

وذلك من خالل إمتناعها عن اإلستمرار في ارتكاب عدوانها املسلح غير املشروع على قطاع 
غزة.

• اإعادة احلال اىل ما كان عليه )التعوي�ش العيني(:	

 وهذا ما يقتضي ضرورة أن تعود دولة اإلحتالل اإلسرائيلي بوضع اإلقليم الفلسطيني 
وممتلكات سكانه وأوضاعه الدميغرافية واجلغرافية الى احلال الذي كان عليه قبل 
شروعها في تنفيذ وإقتراف عدوانها املسلح، أي الى االوضاع التي كان عليها القطاع 

يوم 2008/12/26م.
• التعوي�ش املايل:	

ملا كان عليه  أي  السابق  بالنظر إلستحالة إستعادة سكان األرض احملتلة لوضعهم 
اآلف  وجرح  قتل  جراء  وانتهاكاته،  جلرائمه  اإلسرائيلي  االحتالل  تنفيذ  قبيل  احلال 
الفلسطينيني وتدمير وإتالف آالف املنازل ومساحات شاسعة من أراضيهم وملكياتهم 

وما عليها.
يصبح احلل القانوني األمثل والواجب تطبيقه في مثل هذه األحوال، دفع دولة االحتالل 
اإلسرائيلي ملبالغ مالية جلميع من تضرر من انتهاكاتها في هذا املجال. وبالطبع، ان 
تنفيذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمتطلبات السالفة كتعويض عن إنتهاكها وإخاللها 
باملواثيق واإلتفاقيات الدولية يعد إجراء وعمال ال بد من تنفيذه إستنادا لقواعد القانون 
الدولي العام، وألحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني املتعلقة بحاالت االحتالل، ال 
ميكن له أن يعفي دولة االحتالل اإلسرائيلي من قيام املسؤولية اجلنائية لألفراد الذين 
أمروا أو خططوا أو نفذوا مجموع االنتهاكات والتصرفات التي تعتبر جرائم مبقتضى 

قواعد القانون الدولي العام واإلنساني. 

ب: م�سـوؤولية اإ�سـرائـيـل الـجنائـية 

الى جانب حقوق الطرف الفلسطيني املدنية، يترتب على تصنيف وإدراج الكثير من 
املمارسات اإلسرائيلية املرتكبة خالل العدوان ضمن األعمال والتصرفات املكيفة بكونها 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، إثارة حق الطرف الفلسطيني والدول االطراف في 
اتفاقية جنيف الرابعة واملجتمع الدولي في املالحقة واملساءلة اجلنائية لألفراد الذين 
أمروا أو خططوا إلرتكاب هذه اجلرائم، وأيضا أولئك الذين إرتكبوا ونفذوا هذه اجلرائم 

على صعيد اإلقليم الفلسطيني احملتل.
الدولي  القانون  وألحكام  العام  الدولي  القانون  قواعد  ومبادىء  ألحكام  وبالرجوع 
اإلنساني اخلاصة باالحتالل احلربي، جند تأكيد كل من املادة 146 من إتفاقية جنيف  
الرابعة  واملادة 88 من أحكام بروتوكول جنيف األول املكمل إلتفاقيات جنيف األربع، 
على حق األطراف التي تضررت من اقتراف الغير جلرائم دولية بحقها، في مالحقة 
أمام محاكمها   بارتكاب هذه اجلرائم ومرتكبيها ومساءلتهم كمجرمي حرب  اآلمرين 

الوطنية.
كذلك أكدت على هذا احلق وضمنته أيضا املادة السادسة من ميثاق محكمة نورمبرغ 
بقولها "… ويسأل املوجهون واملنظمون واحملرضون واملتدخلون " الشركاء" الذين 
ساهموا في وضع أو تنفيذ مخطط أو مؤامرة إلرتكاب أحد اجلنايات املذكورة أعاله عن 

كل األفعال املرتكبة …".
الفلسطيني إستنادا لقواعد وأحكام قانون االحتالل  املنطلق، يحق للجانب  ومن هذا 

األشخاص  جميع  مبالحقة  القيام  املسلحة  الدولية  النزاعات  قانون  وقواعد  احلربي 
دولة،  ورجال  ساسة  أو  عسكريني  كانوا  سواء  اجلرمية،  هذه  بارتكاب  امروا  الذين 
وليس هذا فحسب بل ينسحب هذا احلق على جميع األشخاص القائمني على تنفيذ هذه 

اجلرمية عملياً على صعيد األرض الفلسطينية احملتلة.

الوسائل املتاحة حملاكمة 
ومالحقة مجرمي االحتالل اإلسرائيلي

اثار موضوع املالحقة اجلنائية ملجرمي احلرب اإلسرائيليني الكثير من االشكاليات على 
صعيد املجتمع الفلسطيني وحتى على الصعيد الدولي، بل أظهرت النقاشات املتعلقة 
بهذا املوضوع حجم اخللط الكبير في حتديد املرجعيات الدولية املختصة بالنظر الى 

اجلرائم املرتكبة من اإلسرائيليني.
السلطة  يطالب  من  وهناك  الدولية،  العدل  محكمة  الى  بالتوجه  ينادي  من  فهناك 
يتدخل  ان  يستطيع  لكي  الدولية  اجلنايات  حملكمة  الفوري  باالنضمام  الفلسطينية 

ويحرك الدعاوى ضد اإلسرائيليني.
الشك بأن فهم املرجعيات الدولية املتعلقة باملساءلة واملالحقة اجلنائية ملجرمي احلرب 
وغيرها من اجلرائم الدولية، ميثل اخلطوة األولى واالساسية في جتسيد وحتقيق هذا 
التوجه، ولهذا نرى ضرورة وأهمية توضيح مختلف االبعاد املتعلقة بهذا اجلانب، كي 
نسهم في حتديد األجتاه السليم جلميع اجلهات املعنية باملالحقة واملساءلة الفعلية 

ملجرمي احلرب اإلسرائليني.
غير انه قبل توضيح الوسائل واالدوات الدولية القائمة واملتاح منها حملاكمة ومساءلة 
املجرمني، نرى أن نوضح بأن محكمة العدل الدولية الكائن مقرها في الهاي، هي محكمة 
حقوقية وال اختصاص لها مطلقا في املساءلة واملالحقة اجلنائية ملجرمي احلرب، وإمنا 
واليتها تقتصر على الفصل في املنازعات احلقوقية املدنية التي تثور بني الدول، ولهذا 
ال يحق لغير الدول التوجه إليها، كما قد متارس الى جانب وظيفتها القضائية مهمة 
االفتاء، أي اصدار الفتاوى والتفسيرات القانونية املتعلقة بتفسير نصوص االتفاقيات 

أو مبادىء وأحكام القانون الدولي.

طرق وأدوات املساءلة اجلنائية 
ملرتكبي جرائم احلرب واجلرائم ضد االنسانية 

يتضح من املمارسة الدولية ومن أحكام املواثيق الدولية املعنية باملساءلة اجلنائية ملرتكبي 
قانونية  أدوات   ثالث  وجود  االبادة  وجرمية  االنسانية  ضد  واجلرائم  احلرب  جرائم 

للمساءلة هي:

1- ت�سكيل جمل�ش الأمن الدويل ملحاكم جنائية خا�سة:

تتسم احملاكم اجلنائية اخلاصة بكونها محاكم جنائية مؤقتة، أي محددة من حيث 
املدة الزمنية، وقاصرة في واليتها على محاكمة مجرمي احلرب أو اجلرائم الدولية 
في نزاع محدد بذاته، وتقتصر على اشخاص من جنسيات محددة. ومن السوابق 
الدولية في هذا الشأن، جلنة املسؤوليات التي اختصت مبساءلة مجرمي احلرب 
في احلرب العاملية األولى، ومحكمة نورمبرغ 1945م، ومحكمة طوكيو1945م 
احلرب  في  واليابانني  االملان  احلرب  مجرمي  ومحاكمة  مبساءلة  اختصت  التي 
املنتصرة  الدول  بني  اتفاق  على  بناء  احملاكم  هذه  تشكلت  ولقد  الثانية،  العاملية 

باحلرب.
لصالحياته  استنادا  الدولي  األمن  مجلس  اصبح  املتحدة  األمم  تأسيس  وبعد 
ومسؤولياته الناشئة عن ميثاق األمم املتحدة املالك األصيل لصالحية تشكيل هذه 
احملاكم، حيث أنشأ مجلس األمن الدولي استنادا لهذه الصالحية كل من احملكمة 
اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة مبقتضى قراره رقم 808 في العام 
اخلطيرة  االنتهاكات  بارتكاب  للمتهمني  واحملاكمة  التحقيق  تتولى  لكي   1993
احملكمة  أنشأ  كما  السابقة،  يوغسالفيا  أراضي  في  اإلنساني  الدولي  للقانون 
اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا مبقتضى قراره رقم )955( في عام 1994، لكي 
تتولى إجراءات التحقيق واحملاكمة فيما يخص جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب التي ارتكبت في رواندا، كذلك أنشأ مجلس االمن 
مبقتضى قراره رقم 1664 احملكمة اخلاصة ذات الطابع الدولى حملاكمة املتهمني 

باغتيال رئيس وزراء لبنان.1
كذلك اصدر مجلس األمن أكثر من قرار بشأن محاكمة مجرمي احلرب كما هو احلال 
بشأن قراره رقم 1593 اخلاص مبحاكمة مجرمي احلرب فى دارفور، وقراره رقم 

1315 اخلاص مبحاكمة مجرمي احلرب فى سيراليون وغيرهما من القرارات.
بالنسبة  حتققه  باستحالة  نرى  الذي  اخليار  هذا  صعوبة  فيه  الشك  ومما 
للفلسطينيني، إلدراكنا اليقيني بأن الواليات املتحدة ستجهض أي مشروع قرار 
قد يحال ملجلس األمن بهذا الشأن، إذ ستلجأ الواليات املتحدة الى إستخدام حقها 
في النقض للحيلولة دون حتقيق ذلك، ولعل في تاريخ تعاطي الواليات املتحدة 
األمريكية مع القرارات املتعلقة بالقضية الفلسطينية على صعيد املجلس ما يحمل 

داللة قاطعة وأكيدة على حتمية هذه النتيجة.

املساءلة اجلنائية لالسرائيليني
بقلم: ناصر الريس*

املــســاءلــة واحملــاســبــة فــي الــقــانــون الــدولــي



19 اآذار  2011

2- اإحالة جمل�ش الأمن الدويل للو�سع يف قطاع غزة اىل املحكمة اجلنائية 

الدولية

السابع،  الباب  في  عليها  املنصوص  لصالحياته  استنادا  الدولي  األمن  ملجلس  يحق 
أي  للمحكمة  يحيل  أن  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  للنظام  استنادا  وإيضا 

جرمية داخلة في اختصاصها بغض النظر عن عضوية الدولة في نظام احملكمة.
ولقد مار مجلس األمن فعليا هذه الصالحية مبواجهة السودان، وذلك في اعقاب تسلم 
للتحقيق في  القرار رقم 1564  التي شكلها مبقتضى  التحقيق  لتقرير جلنة  املجلس 
األوضاع بدارفور، إذ قرر املجلس بعد استالمه لتقرير اللجنة الصادر في كانون الثاني 
2005، إحالة الوضع في دارفور إلى احملكمة اجلنائية الدولية، التي قبلت بدورها هذه 
اإلحالة من خالل إعالن النائب العام في احملكمة اجلنائية الدولية السيد لويس مورينو 
أوكامبو بتاريخ 6 حزيران 2005، عن شروع احملكمة مبباشرة التحقيق في جرائم 

دارفور.
كما اصدر املجلس في شهر شباط 2011، قرار يطالب فيه املدعى العام حملكمة اجلزاء 
العربية  اجلماهيرية  صعيد  على  اجلارية  باالوضاع  خاص  حتقيق  بفتح  الدولية 
االنسانية  ضد  جرائم  بارتكاب  الدولة  هذه  في  السياسي  النظام  يتهم  حيث  الليبية، 
نظام  وتغيير  بسقوطه  واملطالبني  النظام  بوجه  القائمني  املدنيني  جموع  مبواجهة 

احلكم.  
األمن  مجلس  قرارات  لكون  السابق،  الوضع  عن  احلالة  هذه  في  الوضع  يختلف  وال 
املتعلقة مبوضوع اإلحالة الى احملكمة اجلنائية الدولية، يجب ان تتخذ استنادا الحكام 
الفصل السابع، وهنا بال شك سيصبح هذا اخليار أيضا غير ممكن إلدراكنا اليقيني 
الواليات املتحدة لن تدخر جهدا في سبيل إجهاض أي مشروع متعلق  والقاطع بأن 

بأحالة االنتهاكات واجلرائم املرتكبة من اإلسرائيليني حملكمة اجلنايات الدولية.

3-املقا�ساة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية 

دخل ميثاق محكمة اجلزاء الدولية حيز النفاذ في 1/7/2002م، ويبلغ عدد الدول التي 
صادقت على النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حوالي 106 دولة منها اربع 
دول عربية هى االردن وجيبوتي وجزر القمر واليمن. وهناك تسع دول عربية وقعت 
على النظام األساسي ولم تصادق عليه بعد وهي، اجلزائر والبحرين ومصر والكويت 

واملغرب وسلطنة عمان واالمارات العربية وسوريا  والسودان.
وتختص محكمة اجلنايات الدولية بالتظر في اربع جرائم هي:

جرمية اإلبادة اجلماعية.	 
اجلرائم ضد اإلنسانية.	 
جرائم احلرب.	 
جرمية العدوان ) لم يتم تعريف هذه اجلرمية من قبل ال��دول االط��راف في 	 

الى  التوصل  البحث حلني  امليثاق ولهذا الت��زال هذه اجلرمية وأركانها قيد 
اتفاق  وتوافق عليها مستقبال(.

وتباشر هذه احملكمة النظر في الدعاوى املتعلقة باجلرائم املختصة بها حال تلقيها 
لشكوى من أي من اجلهات التالية:

- الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة.
بقبول  مبقتضاه  تقر  احملكمة،  مسجل  لدى  إعالن  تودع  التي  االطراف  غير  الدول   -

ممارسة احملكمة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث. 
املتحدة  األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  مبوجب  متصرفا  األمن،  مجلس  أحال  إذا   -
جرميه أو أكثر من اجلرائم الداخلة باختصاص احملكمة، وبهذا الصدد يجوز للمجلس 

ان يحيل ما يراه من جرائم بغض النظر عن عضوية الدولة في نظام احملكمة.
- حترك مدعي عام احملكمة من تلقاء ذاته.

وحول والية هذه احملكمة، فهنا كما هو ثابت من النظام األساسي، متارس هذه احملكمة 
هي  الدول  هذه  كانت  سواء  األساسي،  نظامها  في  االطراف  الدولة  على  فقط  واليتها 
الدولة التي وقع في إقليمها السلوك املجرم، أو كانت هذه الدول الطرف هي الدولة التي 

يعتبر الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها.
وفي حال اإلستثناء ميكن لوالية احملكمة ان متتد لتشمل الدول غير االطراف فيها وذلك 

ما قد يتحقق في حالتني هما:
احملكمة -  ممارسة  رضائيا  األساسي  النظام  في  الطرف  غير  الدولة  قبول 

الختصاصها وذلك مبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة.
الطرف قسرا ودون رضاها، -  الدولة غير  اختصاصها على  ان متارس احملكمة 

السابع من  الفصل  األمن مبوجب  يقرر خاللها مجلس  التي  األحوال  وذلك في 
ميثاق األمم املتحدة، إحالة اجلرائم املرتكبة من رعايا هذه الدولة أو على اقليمها 

إلى املدعي العام.2

إمكانيات مقاضاة الفلسطينيني ملجرمي احلرب 
اإلسرائيليني أمام احملكمة اجلنائية الدولية

كما سبق وأسلفنا ميكن حتريك الدعوى اجلنائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية بطلب 
من اي من اجلهات التالية:

الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة.	 
ال��دول غير االط��راف التي ت��ودع إع��الن لدى مسجل احملكمة، تقر مبقتضاه 	 

بقبول ممارسة احملكمة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث. 
اإلحالة من مجلس األمن، أو حترك مدعي عام احملكمة من تلقاء ذاته.	 
وبصدد تطبيق هذه االوضاع على الواقع الفلسطيني، ميكن القول بأن تقدم 	 

الفلسطينيني بطلب لتحريك الدعوى اجلنائية أمام احملكمة اجلنائية أمرا في 

غاية الصعوبة، بل واالستحالة لألسباب التالية:
1- اليعتبر الفلسطينيني دولة طرف بالنظام األساسي حملكمة اجلزاء الدولية، كما ال 
يعتبر اإلسرائيلييون أيضا دولة طرف ولهذا ال يحق للمحكمة من حيث املبدأ النظر في 

اجلرائم املرتكبة من قبل رعاياهم أو الواقعة على اقاليمهم.
قبول  بشأن  احملكمة،  مسجل  لدى  إعالن  وضع  الفلسطينيون  يستطيع  ال   -2
فلسطني لوالية احملكمة، إذ لن تقبل احملكمة من الفلسطينيني مثل هذا اإلعالن لكون 
ملمثل  الدولية  واملمارسة  القانون  مبقتضى  املمنوحة  الدولية  القانونية  الشخصية 
الشخصية  من  أدنى  شخصية  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  أي  الفلسطيني  الشعب 
لم تزل ارضا محتلة، وال يزل االحتالل  الفلسطينية  للدول، لكون االرض  املممنوحة 
مينع الفلسطينيني من ممارسة السيادة على اراضيهم، ولهذا المتتلك منظمة التحرير 
املمنوحة  القانونية  األهلية  والوضع،  الواقع  لهذا  استنادا  فلسطني،  أو  الفلسطينية 
حتصر  التي  الدولية  للمعاهدات  االنضمام  أو  الدولية  املعاهدات  ابرام  بشأن  للدول 

عضويتها صراحة بالدول فقط.
وبالنظر لكون احملكمة اجلنائية قاصرة في عضويتها على الدول وفق املفهوم القانوني 
الذي يعنية هذا الوضع، فهنا لن يقبل من فلسطني كما هو ثابت من ميثاق احملكمة مثل 

هذا اإلعالن.
أو  للمتهم  ميكن  فهنا  االعتماد،  لصك  األول  العام  املدعي  بقبول  جدال  سلمنا  لو   -3
الدولة  أو  أمر باحلضور،  أو  القبض،  بإلقاء  أمر  الذي يكون قد صدر بحقه  الشخص 
التي لها اختصاص النظر في الدعوى ان تطعن بصحة هذا الصك وقيمته القانونية 

وبالتالي بعدم اختصاص احملكمة استنادا للوضع الفلسطيني في حتريك الدعوى.
4- لعل األهم مما سبق وجود العديد من األشكاليات والثغرات القانونية التي تضمنها 
النظام األساسي والتي ستحول دون شك بني هذه احملكمة وإمكانية محاكمة مجرمي 
وإمنا  اآلن،  غزة  قطاع  في  املرتكبة  اجلرائم  صعيد  على  ليس  اإلسرائيليني،  احلرب 
مبواجهة اجلرائم السابقة واملستقبلية التي قد تركتب من اإلسرائليني ومن هذه املعيقات:
امليثاق،  نفاذ  تاريخ  قبل  املرتكبة  اجلرائم  على  رجعي  بأثر  امليثاق  سريان  عدم  أ- 
وأيضا قبل انقضاء ستني يوم على تاريخ انضمام الدولة للمحكمة، ولهذا في حال 
انضمام إسرائيل لهذه احملكمة، ال يحق للمحكمة النظر بأي جرمية ارتكبت قبل 

انقضاء ستني يوما على التاريخ الالحق النضمامها )املادة 126(.
من  االنضمام  صك  بقبول  جدال  سلمنا  فلو  الفلسطينيني،  على  ينطبق  األمر  وذات 
الفلسطينيني، فلن يسري امليثاق علينا قبل انقضاء شهرين على تاريخ وضعنا 
على  ارتكبت  جرمية  أي  في  تنظر  ان  للمحكمة  يحق  ال  ولهذا  االنضمام،  لصك 
اراضينا قبل هذا التاريخ، إال اذا وافقنا مبقتضى صك االيداع على والية احملكمة 

وصالحيتها بنظر اجلرائم التي وقت بأثر رجعي.
الدولية ال حتل  أن احملكمة اجلنائية  النظام األساسي على  املادة 17 من  ب- نصت 
محل االختصاصات القضائية الوطنية، وإمنا تتدخل حصراً حينما ال تتوافر لدى 
الدول الرغبة في االضطالع بالتحقيق واملقاضاة أو القدرة على ذلك، ولهذا تعتبر 
هذه احملكمة مكملة للقضاء احمللي وليست بديال عنه في محاكمة مرتكبي اجلرائم 

الداخلة في اختصاصها.
أو  التحقيق  البدء أو املضي في  ج- يحق ملجلس األمن ان يطلب توقف احملكمة عن 
املقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثنى عشر شهرا، وميكن له ان يجدد هذا 
الطلب متى شاء وبشكل متكرر، ما يعني استحالة شروع هذه احملكمة بالتحقيق 

واملقاضاة الفعلية؛ إال اذا كان هناك ارادة ورغبة من الدول االطراف في املجلس.
د- ال يستطيع  املدعي العام استنادا للمادة 15 من النظام األساسي، الشروع في إجراء 
التحقيق، سوى بعد احلصول على إذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة وميكن لهذه 
الدائرة بعد دراستها للطلب وللمواد املؤيدة له أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، 

أو أن تقرر رفض ذلك.
ه�- حجية وسمو القضاء الداخلي على احملكمة، بحيث ال تستطيع احملكمة ان تنظر 
في قضية أي متهم منظورة أمام القضاء الداخلي أو صدر بها قرار إدانة أو برأته 
النزاهة  أو لم تتم احملاكمة وفق معايير  إذا كانت احملاكمة صورية  احملكمة، إال 

واالستقالل.
و- يجوز للدولة أن متتنع عن مساعدة احملكمة وتقدمي الوثائق أو كشف أية أدلة إذا 

ما كانت هذه األدلة تتعارض مع أمنها الوطني.
سريان  على  التحفظ   124 للمادة  استنادا  اإلنضمام،  في  الراغبة  للدولة  يحق  ز- 
إنضمامها  على  الحقة  سنوات  سبع  ملدة  احلرب  بجرائم  اخلاص  االختصاص 
النص  هذا  تستخدم  ان  ميكنها  للميثاق  إسرائيل  انضمت  ما  اذا  ولهذا  للميثاق، 

لضمان عدم مالحقة مجرمي احلرب اإلسرائليني.
خلق  صعيد  على  هامة  خطوة  كانت  وإن  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  بأن  نرى  ولهذا 
قضاء جنائي دولي دائم، إال انها بحاجة لوقفات جادة لتصويب الكثير من الثغرات 
حتقيق  على  وقدرتها  فاعليتها  لضمان  ميثاقها،  اعترت  التي  القانونية  والنقائص 
الدولية. وليس هذا فحسب  العدالة واالنصاف ومالحقة ومساءلة مرتكبي اجلرائم 
بل كان لبعض املمارسات الدولية اثرها السلبي على مدى جدية ومكانة هذه احملكمة، 
وخصوصا ما تعلق منها بإصدار مجلس األمن القرارين رقم 1487 و 1422املتعلقني 
بإستثناء اجلنود األمريكان والعاملني في قوات حفظ السالم الدولية من املثول أمام 
هذه احملكمة، لتطمني الواليات املتحدة والتأكيد على عدم خضوعها لهذه احملكمة، كما 
ووقعت 40 دولة اتفاقات ثنائية مع الواليات املتحدة ملنح األمريكيني حصانة بوجه 

املالحقة اجلنائية.
ولهذا تقتضي الصعوبة العملية التي تقف بوجه الفلسطينيني أمام التوجه لهذا اجلسم 
الختصاصها  احملكمة  هذه  ممارسة  دون  حتول  قد  التي  املعوقات  عن  فضال  الدولي، 

مبواجهة مجرمي احلرب اإلسرائيليني، ان يتم البحث في االمكانيات املتاحة والعملية 
على صعيد مالحقة ومساءلة مجرمي احلرب، وهو ما ميكن له أن يتحقق باعتقادنا 

فقط في استخدام القضاء احمللي للدول االطراف في  اتفاقيات جنيف األربع.

كيف ميكن للفلسطينيني مالحقة 
ومساءلة مجرمي احلرب اإلسرائيليني؟

بعد هذا االستعراض آلليات املساءلة واملالحقة الدولية ملجرمي احلرب، ميكننا القول 
بأن اآللية املتاحة واملمكنة للفلسطينيني، تنحصر بال شك باستخدام الوالية اجلنائية 
للدول األطراف باتفاقية جنيف الرابعة، ويرجع األساس القانوني في استخدام هذه 
اآللية امللزمة والواجبة التطبيق والتفعيل في مجموع اإللتزامات القانونية التي القتها 
اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام بروتوكول جنيف األول املكمل إلتفاقيات جنيف األربع 

على عاتق الدول األطراف فيها، ولعل أهم هذه االلتزامات :
تتعهد 	  ان  على  ال��راب��ع��ة  جنيف  إتفاقية  م��ن  األول���ى  امل���ادة  مضمون  تأكيد 

املتعاقدة بأن حتترم هذه اإلتفاقية وتكفل إحترامها في  السامية  األط��راف 
جميع األحوال، مبعنى يجب على جميع الدول االطراف في هذه االتفاقية ان 
حتترم هذه االتفاقية. وليس هذا فحسب، بل على الدول االط��راف في هذه 
االتفاقية واجب ومسؤولية العمل الفاعل واجلاد بحسب ما تراه مناسبا من 

حتميل أية دولة اخلت بهذه االتفاقية على التراجع والتوقف عن ذلك.
وبالنظر لكون إسرائيل دولة طرف في هذه االتفاقية، فهنا من واجب الدول االطراف 
وااللتزام  االتفاقية  هذه  احترام  على  إسرائيل  الجبار  جدي  بشكل  تتحرك  ان  فيها 

ببنودها وأحكامها املتعلقة بحقوق السكان املدنيني وضمانات حمايتهم.
الزمت املادة 146 من اإلتفاقية على األطراف السامية املتعاقدة في االتفاقية 	 

على  فعالة  جزائية  عقوبات  لفرض  يلزم  تشريعي  إج���راء  أي  تتخذ  ب��أن 
األشخاص الذين يأمرون بإقتراف إحدى املخالفات اجلسيمة لإلتفاقية.

كما الزم ذات النص كل طرف في هذه االتفاقية مبالحقة املتهمني بإقتراف 	 
املخالفات اجلسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقدميهم الى محاكمه، أيا كانت 

جنسيتهم، وله أن يسلمهم الى طرف متعاقد آخر حملاكمتهم.
كذلك الزمت اتفاقية جنيف الرابعة كل طرف متعاقد في هذه االتفاقية باتخاذ 	 

التدابير الالزمة لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع أحكام هذه اإلتفاقية.
الزم بروتوكول جنيف األول املكمل التفاقيات جنيف األربع، مبقتضى املادة 	 

التدخل لقمع  الدول االط��راف فيه بواجب ومسؤولية  السادسة والثمانون 
الالزمة ملنع كافة  اإلج��راءات  قد ترتكب واتخاذ  التي  اإلنتهاكات اجلسيمة 

اإلنتهاكات أألخرى لإلتفاقية والبروتوكول.
فلسطني،  في  الوضع  على  السالفة  واإللتزامات  النصوص  مضامني  تطبيق  وبصدد 
ميكننا القول بأن الدول األطراف في إتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكول جنيف االول 
التدخل  على  العمل  بواجب  اإلتفاقية  هذه  وقواعد  ألحكام  إستنادا  ملزمة  لها،  املكمل 
اجلاد مبواجهة التجاوزات اإلسرائيلية الناشئة عن العدوان، سواء على صعيد مالحقة 
ومحاكمة مرتكبي االنتهاكات اجلسيمة وجرائم احلرب، أو على صعيد وضع التدابير 
الفعلي مبا  اإللتزام  االنتهاكات وإجبار اسرائيل على  التي تكفل وقف هذه  اجلماعية 
تضمنته إتفاقيات تقنني قواعد القانون الدولي اإلنساني من قواعد وأحكام في عالقاتها 

ومماراساتها على صعيد االرض الفلسطينية احملتلة.
وإعماال لهذه القواعد وغيرها من األحكام القانونية التي تتيح لنا محاكمة االسرائيليني 
أو التقدم بشكاوى ضدهم، اقامت العديد من املؤسسات الفلسطينية دعاوى جنائية ضد 
مجرمي احلرب اإلسرائليني في العديد من الدول حيث اقيمت دعوى قبل عدة سنوات 
من قبل منظمات فلسطينية ومنظمة إسبانية حلقوق اإلنسان الستصدار أوامر اعتقال 
دولية بحق سبع شخصيات إسرائيلية ضالعني في تصفية مسؤول حركة املقاومة 
اإلسالمية )حماس( صالح شحادة قبل عدة سنوات، جنم عنه مقتل  15 فلسطينيا 
بينهم 11 طفال. وطلبت املنظمة من احملكمة في مدريد إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس 
ورئيس  إليعازر،  بن  بنيامني  األسبق  الدفاع  ووزير  شارون،  أرييل  السابق  الوزراء 
املخابرات السابق آفي ديختر، ورئيس األركان األسبق موشيه بوغي يعلون، وقائد 

سالح اجلو األسبق دان حالوتس.
كما أن القائد السابق للجبهة اجلنوبية في اجليش اإلسرائيلي اجلنرال دورون أملوج  

كاد أن يعتقل في بريطانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد املدنيني الفلسطينيني.
ورفعت قضية ضد رئيس الشاباك األسبق عامي ايالون في هولندا حول مسؤوليته عن 

تعذيب أسرى فلسطينيني. 
كما رفعت دعوى ضد ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة أمام احملاكم البريطانية، 

وأيضا ضد وزير الدفاع براك أمام احملاكم البريطانية.
ورغم عدم تنفيذ أي من هذه القضايا عمليا؛ إال ان املوضوع قد بدأ يأخذ صدى وجدية 
على صعيد املجتمع الدولي كما اصبحت فكرة محاكمة املسؤولني االسرائيليني فكرة 
غير مرفوضة ومقبولة من املجتمع الدولي ما يقتضي ضرورة استغالل هذا الوضع 

والنضال لالنتقال به من مرحلة العمل النظري الشكلي الى التطبيق الفعلي. 

هوامش:

القان�ين  البحث  دائ��رة  ق�شم  م�ؤ�ش�شة احلق،  يعمل يف  ونا�شط حق�قي  الري�س: حمامي  نا�شر   *
والتاأثري يف ال�شيا�شات. 

املــســاءلــة واحملــاســبــة فــي الــقــانــون الــدولــي
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�سركة اأفريقيا- اإ�سرائيل تقول اأنه ل يوجد لديها خطط

 لبناء املزيد من امل�ستوطنات

3 تشرين أول 2010 – اعلنت شركة أفريقيا – إسرائيل، الشركة الرائدة التي 
امللياردير اإلسرائيلي "ليف ليفاييف"، بأنها لم تعد تشارك في مشاريع  ميلكها 
استيطانية،  لنشاطات  مستقبلية  خطط  لديها  وليس  اإلسرائيلية،  االستيطان 
وأنكرت الشركة الحقا أن هذا القرار سياسي. ومع ذلك، وخالل السنوات القليلة 
مبمارسة  واملشاهير  احلكومات  املنظمات،  الشركات،  من  العديد  قامت  املاضية، 
ض��غ��وط وق��ط��ع ع��الق��ات م��ع ل��ي��ف��اي��ي��ف وش��رك��ات��ه؛ ب��س��ب��ب ان��خ��راط��ه��ا ف��ي بناء 
مقاطعة  حلملة  استجابة  وذل��ك  اإلنسان،  حلقوق  أخ��رى  وانتهاكات  املستوطنات 

بادرت إليها منظمة "عدالة"- ينويورك.

تقدم ملمو�ش للحملة يف اأ�سرتاليا بعد عقد موؤمتر تاريخي

– في ملبورن، أستراليا، عقد اكثر من 150 ناشطا من  4 تشرين ثاني 2010 
حركة التضامن مع فلسطني مؤمترا لدعم نداء حملة املقاطعة BDS، وإضافة إلى 
املؤمتر، قامت كل من نقابة عمال اإللكترونيات، احتاد عمال الصناعات األسترالية، 
للسكك  كوينزالند  ف��رع  عمال  ونقابة  والطاقة،  والتعدين  احل��راج  عمال  ونقابة 
احلديدية والترام واحلافالت، واحتاد قطاع التمويل، قامت هذه االحتادات جميعها 

بتمرير واعتماد قرارات تدعم احلملة العاملية للمقاطعة. 

�سندوق هولندي رئي�سي للمعا�سات التقاعدية 

ي�سحب ا�ستثماراته من م�ساريع الحتالل الإ�سرائيلي

الرئيسي  الهولندي  التقاعدية  املعاشات  صندوق   –  2010 ثاني  تشرين   12
جميعها  استثماراته  بسحب  ق��ام  كبيرة،  استثمارات  ميتلك  وال��ذي   ،)PFZW(
 )PGGM( تقريبا من احملفظة االستثمارية للشركات اإلسرائيلية، وقام صندوق
 )PFZW( الذي يتولى إدارة الصندوق الهولندي الرئيسي للمعاشات التقاعدية
باعتماد مبدأ توجيهي جديد للشركات االستثمارية املسؤولة اجتماعيا، والتي تعمل 
في مناطق النزاعات. إضافة لذلك، دخل صندوق املعاشات التقاعدية في محادثات 
مع شركات موتوروال، فيوليا وآلستوم للتعبير عن قلقه إزاء قضايا حقوق اإلنسان.

جامعة "دي بول"•توقف بيع احلم�ش الإ�سرائيلي

19 تشرين ثاني 2010 – وافقفت جامعة "دي بول" في شيكاغو على وقف 
بيع احلمص الذي يحمل العالمة التجارية اإلسرائيلي "صبرا" )Sabra(، وجاء 
ذلك بعد الكشف عن املعلومات اخلاصة بالشركة املنتجة، عندما قام موفر خدمات 
الطعام بتعريف هذه العالمة التجارية للحرم اجلامعي، حيث قام طالب ناشطون 
بجمع معلومات تفيد بأن الشركة تقدم دعما ماديا ومعنويا للجيش اإلسرائيلي. 
ومتت إزالة املنتج من احلرم اجلامعي خالل أقل من أسبوعني. بعدها انتشرت حملة 
مقاطعة حمص "صبرا" إلى حوالي 156 كلية وحرم جامعي في الواليات املتحدة 

توفر لها شركة "شارت ويلز" Chartwells خدمات التموين.

مونرتيال ت�ست�سيف موؤمترا ناجحا حلملة املقاطعة يف مواجهة 

الأبارتهايد الإ�سرائيلي

22 – 24 تشرين ثاني 2010 –قام ناشطون في كندا بتنظيم مؤمتر دعما حلملة 
االجتماعية  بالعدالة  املهتمني  من  شخص   600 من  أكثر  املؤمتر  وض��م   ،BDS ال��� 
حفالت  العمل،  ورش��ات  من  يومني  على  املؤمتر  واشتمل  الفلسطينيني،  وحقوق 
موسيقية "هيب هوب"، واجتماعات عامة مع كلمات، ونتج عن هذا املؤمتر قرارات 
تهدف لتقوية الشبكات الكندية حلملة املقاطعة عن طريق املوافقة على تنظيم يوم 
األبارتهايد  أسبوع  وتوسيع  آذار،  من  الثالثني  في  املقاطعة  حلملة  العاملي  العمل 

اإلسرائيلي، إضافة إلى اإللتزام بنشر وتوسيع املقاطعة الثقافية ضد إسرائيل.

املجتمع املدين الفل�سطيني يجدد دعمه للن�سطاء الفرن�سيني 

الذين تعر�سوا للمالحقة 

مالحقة  الفرنسية  احلكومة  م��ح��اوالت  على  ردا   –  2010 ثاني  تشرين   23
النشطاء املنخرطني في حملة املقاطعة العاملية، حثت اللجنة الوطنية الفلسطينية 
للحملة احلكومة الفرنسية على الوقف الفوري للتدابير غير الدميقراطية والقمعية 
ضد أصحاب الضمائر من املواطنني الفرنسيني الذين روجوا وشاركوا في احلملة 
حتى  إسرائيل  ضد  العقوبات  وف��رض  االستثمارات،  سحب  للمقاطعة،  السلمية 
إلى  الفرنسية  الدولة  للحملة  الوطنية  اللجنة  دعت  كما  الدولي.  للقانون  متتثل 
احترام التزاماتها اخلاصة مبوجب القانون الدولي، وإلى وقف دورها باعتبارها 
العسكرية، وبأن  باملعدات  ت��زود إسرائيل  التي  األوروب��ي  أكبر دول االحت��اد  أحد 
تقوم باتخاذ تدابير إضافية، ومن ضمنها العقوبات، من أجل وضع نهاية لنظام 

االحتالل، االستعمار واألبارتهايد اإلسرائيلي غير القانوني املفروض على الشعب 
الفلسطيني.

تنظيم عرو�ش رمزية الدبكة ال�سعبية الفل�سطينية يف خم�ش مدن

الشعب  م��ع  للتضامن  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  اع��ت��راف��ا   –  2010 ث��ان��ي  تشرين   29
الفلسطيني، قام ناشطون في مدن هي جنيف، تورنتو، أوترخت، باريس وغيل، 
بتنظيم عروض رمزية للدبكة الشعبية بهدف رفع مستوى الوعي بحملة املقاطعة 
BDS ضد إسرائيل حتى متتثل للقانون الدولي. الفيديو الكامل متوفر على شبكة 

االنترنت على الرابط:
 http://www.youtube.com/watch?v=Oyprxqz3P1E.

احلركات العمالية الأرجنتينية وحمطات الإذاعة املحلية 

تدعم حملة املقاطعة

حملة  نشطات  م��ن  م��وج��ة  ث��ان��ي  تشرين  شهر  شهد   –  2010 ث��ان��ي  تشرين 
املقاطعة في األرجنتني، عندما قامت حركة عمال املصانع املعاد تأهيلها، وجنبا إلى 
جنب حتت املظلة العاملية حملطات اإلذاعة احمللية، بإعالن التزامها بالدعم الفعال 
للنداء الفلسطيني حلملة املقاطعة. وتعهد العمال في 205 مصنع مت استصالحه 
منذ األزمة املالية عام 2001 ب�"ضمان أن مواقع عملنا، شركاتنا ومصانعنا، ]...[ 
ستكون أماكن خالية من األبارتهايد اإلسرائيلي، ونحن عاقدون العزم على أن ال 
تكون اتفاقيات عمل أو جتارة بني شركاتنا املستصلحة والشركات اإلسرائيلية، أو 
مع دولة إسرائيل أو الشركات التي تدعم دولة إسرائيل". إضافة إلى االلتزام برفع 
مستوى الوعي في األرجنتني حول الكفاح الفلسطيني، وسيتم تشجيع العمال على 
والعاملي، وتطالب  الوطني  املستويني  مبادرات احلملة على  "املشاركة في ودعم 
حكومة األرجنتني بقطع العالقات مع دولة إسرائيل، حتى ذلك الوقت الذي ينتهي 

فيه األبارتهايد وتتحقق حرية الشعب الفلسطيني". 

نقابة العمال ال�سناعيني )يف العامل( يدعمون حملة املقاطعة BDS يف 

دعمهم للحقوق الفل�سطينية

2 كانون أول 2010 – صوت "العمال الصناعيون في العالم" IWW رسميا 
على دعم حركة املقاطعة BDS في إطار تعبيرهم عن دعم احلقوق الفلسطينية. 
"مت اعتماد القرار لدعم عمال فلسطني/إسرائيل" في تصويت كاسح خالل اجتماع 
نقابة العمال الصناعيني الذي انعقد في مينوبوليس، وعبر استفتاء لألعضاء. وهذا 
التصويت يجعل من نقابة IWW هي االحتاد العمالي األول في الواليات املتحدة، 
والثالث في كندا الذي يدعم رسميا النداء الفلسطيني املوحد حلملة املقاطعة، سحب 

االستثمارات وفرض العقوبات.

هيومان رايت�ش ووت�ش تدعو الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي لفر�ش 

عقوبات على اإ�سرائيل ب�سبب امل�ستوطنات غري القانونية

– في تقريرها حول املمارسات اإلسرائيلية في الضفة  19 كانون أول 2010 
منظمة  خلصت  صفحة،   166 م��ن  وامل��ك��ون  احملتلة،  الشرقية  وال��ق��دس  الغربية 
هيومن رايتس ووتش إلى أن الفلسطينيني يواجهون متييزا منهجيا قاسيا بسبب 
أصولهم العرقية، اإلثنية والوطنية. كما ركز التقرير على دور املستوطنات، ودعا 
االحت��اد األوروب���ي وال��والي��ات املتحدة إل��ى تعليق أي دع��م من شأنه احلفاظ على 
املستوطنات واستمرارها في النمو؛ وذلك حتى ال يكونوا متورطني في مخالفات 
إسرائيل اجلسيمة للقانون الدولي. ميكن اإلطالع على التقرير على موقع املنظمة 

على االنترنت:
 http://www.hrw.org/node/95061 

200 فنان ايرلندي يقررون مقاطعة اإ�سرائيل

13 كانون ثاني 2011 – وقع أكتر من 200 من الفنانني األيرلنديني على تعهد 
يلزم جميع املوقعني عليه بعدم "االستفادة من أي دعوة لألداء أو تقدمي عروض في 
إسرائيل، وال لقبول أي متويل من أية مؤسسة مرتبطة بحكومة إسرائيل، حتى ذلك 
الوقت الذي متتثل فيه إسرائيل للقانون الدولي واملعايير العاملية حلقوق اإلنسان". 
وجاء هذا التعهد مببادرة من حملة التضامن االيرلندية الفلسطينية ) )IPSC التي 
انطلقت في آب املاضي، وحشدت منذ ذلك الوقت دعما من قبل العديد الشخصيات 
ذات املكانة البارزة في أوساط املبدعني والفنانني االيرلنديني، مثل ستيفن ريا، سنئيد 
ك��وزاك، كريستي م��ور، دون��ال الن��ي، آن��دي ارف��ني، دام��ني دمبسي، نيللي كونروي، 
كونور كوستيك، ليام أو مونالي، شارون شانون، روبرت باالغ ونوال ني دومنيل. 

وميكن اإلطالع على القائمة الكاملة للموقعني على صفحات االنترنت على الرابط: 
http://www.ipsc.ie/pledge

�سركة جون لوي�ش توقف تخزين منتجات �سركة اأهافا الإ�سرائيلية 

يف متاجر اململكة املتحدة

– توقفت شركة جون لويس البريطانية العمالقة  14 كانون ثاني 2011 
التي  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  "أه���اف���اه"  ش��رك��ة  منتجات  تخزين  ع��ن  بالتجزئة  للبيع 
مصدرها أراضي الضفة الغربية احملتلة، وجاء ذلك في أعقاب حملة منسقة قام 
بها نشطاء حملة املقاطعة، وفي رده على رسالة حملة التضامن مع فلسطني 
التي مقرها اململكة املتحدة، أكد املدير اإلداري، السيد آندي ستريت، بأن شركة 
"جون لويس" توقفت عن توزيع منتجات شركة أهافاه، وأكد التزام الشركة 
أن  شوهد  ايرلندا،  في  أهافاه  ضد  احتجاجات  وفي  االجتماعية.  باملسؤولية 
في  "جونستونز"  التسوق  مركز  ف��ي  املنتجات  ه��ذه  جت��ارة  منعت  الشركة 

سيلغو.

"فاني�سا برادي�ش"•تلغي حفال مو�سيقيا يف اإ�سرائيل
حفلة  بإلغاء  براديس  فانيسا  الفرنسية  املغنية  قامت   –  2011 ثاني  كانون 
إذا كان اإللغاء  غنائية كان من املقرر تأديتها في تل أبيب، وليس من الواضح ما 
احلملة  من  مفتوحة  رسالة  بعد  أتخذ  القرار  ولكن  ال،  أم  سياسية  ألسباب  يعود 
الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية، إضافة غلى ضغوط من جانب نشطاء 

حملة املقاطعة.
اأكادمييون اإ�سرائيليون يدعون بولندا

 ملقاطعة ال�سناعات الع�سكرية الإ�سرائيلية

16 شباط 2011 – دعت مجموعة من األكادمييني اإلسرائيليني بولندا، الرئيس 
القادم لالحتاد األوروبي، إلى اتخاذ قرار ضد األبارتهايد اإلسرائيلي. ففي رسالة 
سالح  صفقة  إلغاء  إلى  إسرائيليون  أكادمييون  دعا  البولندية،  للحكومة  موجهة 
بسبب  إسرائيل  على  أسلحة  حظر  ولتعزيز  وبولندا،  إسرائيل  بني  سبايك  نظام 

اجلرائم املرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

ن�سطاء فنلنديون يدعون احلكومة ملقاطعة 

�سركات ال�سالح الإ�سرائيلية

16 كانون ثاني 2011 – جمع نشطاء من ICAHD في فنلندا أكثر من مائتي 
ش��راء  أج��ل  م��ن  اإلسرائيلية  للشركات  املختارة  القائمة  م��ع  التعامل  ض��د  توقيع 
فيهم  مبن  البارزة،  الشخصيات  من  العديد  تواقيع  وشملت  طيار.  بدون  طائرات 
وزير اخلارجية السابق، ودعوا احلكومة إلى استبعاد الشركات اإلسرائيلية من 

القائمة املختارة لتقدمي العروض.

املغني الربيطاين دافيد راندل يوؤكد جمددا دعمه حلملة املقاطعة

البريطانية  االلكترونية  الفرقة  في  الرئيسي  املغني  أكد   –  2011 شباط   16
"املوسيقى  أن  بالقول  موقفه  وأوض��ح  املقاطعة،  حملة  بدعم  التزامه  على  مجددا 
دوره  إنكار  على  عمدا  يصر  مجتمع  في  املظلومني  صرخات  تطغى  أن  في  تساعد 
كظالم"، وأشار للدور الهام الذي لعبته حركة املقاطعة في إنهاء نظام األبارتهايد 
في جنوب أفريقيا، ودعا راندل الفنانني اآلخرين إلى االنضمام إلى حملة املقاطعة 

.BDS
جمل�ش ريت�سموند يلغي عقدا مع �سركة فيوليا

17 شباط 2011 – بعد اكتمال عملية الشراء متاما، قام مجلس بلدي ريتشموند 
في غرب لندن بإنهاء تعاقده طويل املدى مع شركة فيوليا، وبينما لم يتم التوضيح 
بأن االعتبارات األخالقية هي السبب الرئيسي الستبعاد فيوليا، يأتي القرار على 
خلفية احلملة املتواصلة التي كلفت الشركة خسارة في أنحاء العالم تقدر بستة 
ماليني ي��ورو، وذلك بسبب دوره��ا في بناء مشروع سكة ترام القدس الذي يربط 
القدس باملستوطنات غير القانونية. وبينما تقوم الشركة مبحاوالت لبيع أسهمها 
في املشروع، دعت اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة إلى استمرار احلملة ضد الشركة 

حتى تنهي بيع جميع أسهمها في املشروع وتدفع تعويضات للضحايا.

اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة تدعو "اأديدا�ش"•

اإىل الن�سحاب من رعايتها ملاراثون القد�ش

 ،)BNC( 17 شباط 2011 – قامت اللجنة الوطنية الفلسطينية حلملة املقاطعة
والتحالف األوسع ملنظمات املجتمع املدني الفلسطيني والنقابات، بتوجيه دعوة 
لشركة "أدي��داس" لكي تسحب رعايتها ملاراثون القدس األول الذي من املقرر أن 
يجري في 25 آذار 2011، حتى ال تكون متواطئة في التغطية على جرائم احلرب 
اإلسرائيلية وانتهاكاتها اجلسيمة حلقوق اإلنسان. ويتم استخدام هذا املاراثون، 
وإلضفاء  املدينة  ف��ي  اإلسرائيلية  اإلدع����اءات  لتعزيز   ،2011 آذار   25 ف��ي  امل��ق��رر 

الشرعية على سياستها للتهجير القسري لسكان املدينة الفلسطينيني.

اللجنـــــــة الوطنيــــــة الفلســـــطينــية ملقـاطعـــة إسرائيــــــــــــــــل 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

اجلديد في أخبار املقاطعة )تشرين أول 2010 – كانون ثاني 2011(
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اإىل اأ�سحاب ال�سمائر احلية،

اإىل حمبي العدالة واحلرية،

اإىل املدافعني عن حقوق الإن�سان وامل�ساواة بني الب�سر جميعا،

اإىل املدافعني عن �سيادة القانون والأمن وال�سالم الدوليني،

الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل للمشاركة في فعاليات  الوطنية  اللجنة  تدعوكم 
وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة  الثالث  العاملي  اليوم 

العقوبات عليها، وذلك في يوم األرض، 30 آذار 2011.
في  للمشاركة  جميعا  طاقاتكم  توحيد  أجل  من  الوطنية  اللجنة  إليكم  تتوجه 
في  الفلسطيني  الشعب  حق  ودعم  للمقاطعة،  الثالث  العاملي  اليوم  فعاليات 
تقرير مصيره على أرض آبائه وأجداده. إن املقاطعة باتت اليوم شكالً أساسياً 
اإلسرائيلي لشعبنا، كما أصبحت  االحتالل واالضطهاد  أشكال كفاحنا ضد  من 
لنيل  وكفاحه  نضاله  في  الفلسطيني  الشعب  مع  الدولي  التضامن  أشكال  أهم 

حقوقه غير القابلة للتصرف.
بإلهام من الثورات الشعبية في تونس ومصر وغيرها، والشجاعة، والكرامة، 
كفاح  مع  جنب  إلى  جنباً  نقف  الثورات،  هذه  بها  متتعت  التي  والتحضر 
الشعوب في مطالبها بتقرير مصيرها، وحتقيق الدميقراطية، احلرية، العدالة 

االجتماعية، واملساواة.
لقد أعلن اليوم العاملي األول ملقاطعة إسرائيل من قبل منظمات املجتمع املدني 
أوساط  في  العالم،  حول  أهلية  منظمات  من  ساحق  وبتأييد  الفلسطيني، 
املنتدى االجتماعي العاملي عام 2009. وقد مت تنظيم يوم الفعاليات في 30 آذار 
إسرائيل  قيام  ذكرى  الفلسطينيون  فيه  يحيي  الذي  األرض،  يوم  مع  بالتزامن 
اجلنسية  حملة  "مواطنيها"-  من  فلسطينيني  ستة  بقتل   1976 عام  في 
الفلسطينيني  آالف  بني  من  الستة  األبطال  الشبان  هؤالء  وكان  اإلسرائيلية. 
األراضي  مبصادرة  اإلسرائيلية  السلطات  قيام  على  يحتجون  كانوا  الذين 
الفلسطينية ألغراض  بناء مستعمرات يهودية جديدة وتوسيع املدن اليهودية 
ضد  الفلسطينية  للمقاومة  رمزاً  لدينا  األرض  يوم  ذكرى  متثل  لهذا  القائمة. 
اإلحاللي  واالستعمار  األراضي  مصادرة  في  املستمرة  إسرائيل  سياسات 

واالحتالل العسكري والفصل العنصري.
واليمن  وليبيا  ومصر  تونس  في  الثورات  مع  جنب  إلى  جنبا  نقف  وبهذا 
والبحرين وغيرها، مؤكدين حق الشعوب في الكفاح لتحقيق احلرية، العدالة، 

واملساواة، ونقول لهم: "نضالكم نضالنا، وحريتكم حريتنا".
عن  مبنأى  السالم  لتحقيق  الفاشلة  احملاوالت  على  العشرين  السنة  مرور  مع 
وثائق  تكشف  وبعد   ،1991 عام  مدريد  مؤمتر  منذ  اإلنسان  وحقوق  العدالة 
املفاوضات التي جاءت اآلن لتؤكد مبا ال يدع مجاالً للشك ما يعرفه الكثيرون، 
من أن إسرائيل ترفض االنصياع للقوانني الدولية، وترفض كل عروض السالم 
العادل، بغض النظر عن جدوى عملية "التفاوض" ومدى كفاءة القائمني عليها. 
فقد  إفريقيا،  جنوب  في  احلرية  أجل  من  البطولي  الكفاح  جتربة  أثبتته  وما 
أصبح واضحاً اآلن أن ال شيء ميكن أن يجبر إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها 
واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وأولها حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
املصير وفقا للقانون الدولي، سوى الضغط الدولي املؤثر، والفعال، واملثابر، 
املدني  املجتمع  قبل  من  استثمارات  وسحب  مقاطعة  حمالت  شكل  على  بالذات 

الدولي ضد إسرائيل. 
وحركة  الفلسطينية  واملدنية  الشعبية  املقاومة  من  الزمان  من  قرناً  مستلهمة   
الشعبية  العنصري، واالنتفاضات  الفصل  إفريقية ضد نظام  املقاومة اجلنوب 
املنتشرة في الوطن العربي، تناشد اللجنة الوطنية للمقاطعة أصحاب الضمائر 
بتنظيم  والتحرك  طاقاتهم  حلشد  العالم  أنحاء  جميع  في  ومنظماتهم  احلية 
حلركة  تاريخية  خطوة  اليوم  هذا  جلعل  ومرئية  وملموسة  خالقة،  فعاليات 
اإلسرائيلي،  واالحتالل  اإلحاللي  واالستعمار  العنصري  الفصل  مناهضة 
الشعب  إحقاق حقوق  أجل  إسرائيل، ومن  وخطوة على طريق تعزيز مساءلة 
لتركيز  للمقاطعة  الوطنية  اللجنة  وتدعوكم  كرامته.  وصيانة  الفلسطيني 

فعاليات احلملة في الثالثني من آذار على ما يلي:
للضغط  جديدة  مبادرات  إطالق  القائمة،  املبادرات  دعم  إلى  باإلضافة   .1
لسحب  والشركات  واملؤسسات  والتقاعد  االستثمار  وصناديق  األفراد  على 
اقتصاد احلرب واالحتالل  االستثمارات من إسرائيل ألنها تغذي وتستفيد من 

واألبارتهايد القائم في إسرائيل؛
التي  والعاملية  اإلسرائيلية  الشركات  من  االستثمارات  وسحب  مقاطعة   .2

تساند األبارتهايد واالستعمار االحاللي واالحتالل اإلسرائيلي؛

3. اتخاذ إجراءات قانونية باجتاه إنهاء احلصانة اإلسرائيلية، ومن ضمن هذه 
في  بتورطهم  املشتبه  لإلسرائيليني  القضائية  واملالحقة  التحقيق  اإلجراءات 

ارتكاب جرائم حرب، سواء في احملاكم الوطنية أو الدولية؛
املطرد،  النمو  في  اآلخذة  الثقافية  املقاطعة  في  االنخراط  على  الفنانني  حث   .4
الفصل  ونظام  إسرائيل  جرائم  لتغطية  توت  ورقة  تقدمي  عن  االمتناع  عبر 
من  الثقافية  والشخصيات  الفنانني  نحيي  املناسبة  وبهذه  فيها.  العنصري 
الهند،  اسبانيا،  ايطاليا،  املتحدة، كندا، فرنسا،  اململكة  ايرلندا،  إفريقيا،  جنوب 
الذين  وغيرها،   السويد  النرويج،  البرازيل،  املتحدة،  الواليات  استراليا، 
واضحة  رسالة  بإرسال  قاموا  و  الثقافية  املقاطعة  نداء  وأيدوا  استجابوا 

إلسرائيل أن االحتالل، والتمييز ضد الفلسطينيني غير مقبولني.
العالم  مثقفي  من  الكثيرين  فإن  السياسة"،  من  "التجرد  مفهوم  عن  بعيداً 
حمالت  في  رئيسياً  دوراً  تلعب  اإلسرائيلية  الثقافية  املؤسسات  أن  يعلمون 
والتي  إسرائيل"،  "ماركة  حملة  في  املتلخصة  اإلسرائيلية  اخلارجية  وزارة 
تهدف إلى التغطية على االحتالل وحرف األنظار عنه وعن انتهاكات إسرائيل 

األخرى حلقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي.
ضد  والرياضية  واألكادميية  الثقافية  املقاطعة  حملة  فعاليات  إطالق   .5
إسرائيل وضد املؤسسات املتواطئة مع نظامها العنصري، على أن تشمل هذه 
النشاطات التماسات وتصريحات وحمالت توعية إلبراز دور هذه املؤسسات 
هذه  تبرير  وفي  والعنصرية  االستعمارية  إسرائيل  لسياسات  التخطيط  في 

السياسات وإدامتها. 
اإلعالمية  التغطية  على  التركيز  على  والناشطني  الشركاء  كل  نحث  إننا 
ودولياً،  محلياً  احلملة،  مقاالت  نشر  عبر  أوسع،  جمهور  إلى  للوصول 
والتواصل مع الصاحفيني لنشر ملخصات الفعاليات، وتنظيم أنشطة مصممة 
جلذب اإلعالم، كالتظاهرات في األسواق التجارية، والقيام بإجراءات قانونية، 
اإلعالم  وسائل  واستخدام  العامة،  املناظرات  وتشجيع  املنتهكني،  وفضح 

البديلة، وتوثيق األنشطة بشكل جيد.
الصادر  إسرائيل،  ملقاطعة  الفلسطيني  املدني  املجتمع  لنداء  االستجابة  إن 
احلية  الضمائر  أصحاب  من  العديد  وتضم  ملحوظ  بشكل  تتسع    ،2005 في 
 ، عاملية  مالية  ومؤسسات  عاملية،  جوائز  على  حاصلني  وكتاب  جنوم،  من  

واحتادات نقابية رئيسية، وجماعات دينية، وأحزاب سياسية، وحتى بعض 
أهدافنا  نحقق  وسوياً  معاً  اآلن،  فشاركونا  لشعبنا.  املناصرة  احلكومات 

العادلة واملشروعة.
حقيقياً  تخلخالً  نرى  أن  نستطيع  املقاطعة،  نداء  إطالق  من  أعوام  خمسة  بعد 
إلسرائيل  الدولي"  ب�"املجتمع  يسمى  ما  يقدمه  الذي  املشروط  غير  الدعم  في 
حلمايتها من التنديد والعقوبات. إن حملة مقاطعة إسرائيل هي الطريق األمثل 
الدولي  القانون  باحترام  إسرائيل  إلزام  ولضمان  أفعال  إلى  األقوال  لترجمة 

وحقوق شعبنا. 

خلفية عن اليوم العاملي ملقاطعة إسرائيل - 30 آذار
وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة  العاملي  اليوم  أطلق 
العقوبات عليها عبر ما يقارب اإلجماع في املجتمع املدني الفلسطيني وبتأييد 
مرة  ألول  العاملي  اليوم  وانعقد   ،2009 عام  العاملي  املدني  املجتمع  من  ساحق 
في الثالثني من آذار من نفس العام، مزامناً ليوم األرض الفلسطيني؛ هذا اليوم 

الذي يعتبر رمزاً للمقاومة والكفاح من أجل األرض واحلرية واحلقوق.
يؤكد هذا النداء على أولوية وأهمية احلق في تقرير املصير، ويتناول احلقوق 

الفلسطيني:  الثالث للشعب  الرئيسية 
الغربية . 1 والضفة  غزة  قطاع  في  واالستيطان  االحتالل  من  التحرر 

)مبا فيها القدس الشرقية(.
من . 2 الفلسطينيني  ضد  اإلسرائيلي  العنصري  التمييز  نظام  إنهاء 

مواطني 48.
في . 3 حقهم  ممارسة  من  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  متكني 

العودة إلى ديارهم األصلية وجبر كافة األضرار التي حلقت بهم.

غزة  قطاع  على  اإلسرائيل  العدوان  من  يوماً   23 أعقاب  في  اإلعالن  هذا  جاء 
 1400 من  أكثر  ضحيته  راح  والذي  املصبوب"  الرصاص  "عملية  املسمى 
عامني  بعد  واحملاصر.  احملتل  القطاع  في  فلسطينياً  جريحاً  و5000  شهيداً، 
األخالقي  وغير  اإلجرامي  حصارها  تواصل  إسرائيل  تزال  ال  االعتداء،  ذلك  من 
على القطاع، مما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، كما وتواصل االحتالل 
التطهير  بهدف  كثيف  وبشكل  واسعة،  مناطق  في  واالستعمار  العسكري 
وغور  احملتلة  والقدس  النقب  في  األصليني  للفلسطينيني  التدريجي  العرقي 
إسرائيل  وتواصل  احملتلة.  الغربية  الضفة  من  عديدة  أخرى  وأجزاء  األردن، 
أيضاً بناء اجلدار الذي أفتت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم شرعيته، 
الذين  واملستعمرات  اجلدار  ضد  الشعبية  املقاومة  نشطاء  واعتقال  وبقمع 
الفشل  ضوء  في  الدولية  العدل  محكمة  قرار  إنفاذ  مبحاولة  عملياً  يقومون 

الذريع للمجتمع الدولي في تنفيذ هذا الرأي االستشاري.
في  إسرائيل  بها  تقوم  التي  اجلسيمة  الدولي  القانون  النتهاكات  النظر  يجب 
والعقاب،  احملاسبة  من  واإلفالت  احلصانة  من  لعقود  املمتد  الزمني  سياقها 
إلى  إضافة  الغربية،  احلكومات  تواطؤ  دون  يستمر  أن  ميكن  ال  الذي  األمر 
املجتمع  ركام  على  إسرائيل  دولة  وإنشاء  النكبة  منذ  مؤخراً.  املتحدة  األمم 
الشعب  غالبية  استهدف  الذي  املنظم  العرقي  التطهير  وعبر  الفلسطيني 
العودة  أكثر من 6 ماليني الجئ في  الفلسطيني، ال زالت اسرائيل تنكر حقوق 
في  بعيداً  الذهاب  من  إسرائيل  متكنت  الوقت،  ذات  في  األصلية.  ديارهم  إلى 
تعريف  مع  يتوافق  مبا  بها،  اخلاص  العنصري  الفصل  نظام  وتقنني  مأسسة 
مرتكبي  ومعاقبة  لقمع   1976 لعام  الدولية  االتفاقية  مبوجب  األبارتهايد 

جرمية الفصل العنصري.
من اأجل حتيق العدالة، احلرية، ال�سالم، وحق تقرير امل�سري لل�سعب 

الفل�سطيني

ندعوكم للم�ساركة يف فعاليات اليوم العاملي ملقاطعة اإ�سرائيل و�سحب 

ال�ستثمارات منها وفر�ش العقوبات عليها يف الثالثني من اآذار 2011.

لالستفسار حول كيفية املشاركة في هذا اليوم العاملي للفعاليات، وكيفية 
تطوير فعاليات احلملة في بلدكم، واالنخراط في شبكة العمل، الرجاء 
االتصال باللجنة الوطنية الفلسطينية حلملة املقاطعة، )BNC( على 

التالي: العنوان 
 info@BDSmovement.net

لالستفسار واملزيد من املعلومات، أنظر/ي:
 www.BDSmovement.net
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افتتحت الدورة السادسة عشرة ملجلس حقوق اإلنسان في الثامن والعشرين من 
سلسلة  تغطية  إل��ى  أسابيع  ألربعة  تستمر  التي  ال��دورة  ه��ذه  وتطمح  شباط 2011، 
واسعة من قضايا حقوق اإلنسان، بدءا من االستعراض الدوري الشامل حلالة حقوق 
اإلنسان في العديد من البلدان، وحتى أوضاع حرية الدين واملعتقد. ومن بني القضايا 
التي من املقرر نقاشها هو البند رقم 7، أو حالة حقوق اإلنسان في فلسطني واألراضي 

العربية احملتلة األخرى.
ومن املقرر أن جتري مناقشة البند السابع في يوم االثنني 21 آذار، ويحتوى هذا 
 2،1/S-12  1،1/S-9 وه��ي  األخ��ي��رة،  املجلس  ل��ق��رارات  حاسمة  مناقشات  على  البند 
األرض  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  منها  ق��رار  كل  يتناول  التي  و4،9/13   6،3/15
الفلسطينية احملتلة بشكل عام، ولكنها تعطي اهتماما خاصا باالنتهاكات اإلسرائيلية 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في شتاء 2009/2008، واملعروف  الناجمة عن 
بعملية »الرصاص املصبوب«. وسيكون املجلس مسلحا للمرة الرابعة بالنتائج التي 
التكليف  ص��دور  منذ  غولدستون«  »تقرير  أي  احلقائق،  لتقصي  بعثته  إليها  توصلت 

للبعثة في كانون ثاني 2009.5 
اخلاص  املقرر  فولك،  ريتشارد  البروفيسور  ف��إن  اإلن��س��ان،  حقوق  مجلس  ومثل 
مت   ،1967 ع��ام  منذ  احملتلة  الفلسطينية  األرض  ف��ي  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  بحالة  املعني 
استنزافه طويال في املغزى واآلثار القانونية لعملية »الرصاص املصبوب« على حقوق 
اإلنسان والقوانني الدولية اإلنسانية، وذلك بعد أن عينه املجلس ليكون املقرر اخلاص 
الدولي وعالم في  القانون  آذار من عام 2008. والبروفيسور  فولك هو خبير في  في 
عاما  أربعني  مل��دة  برينستون  جامعة  في  التدريس  مي��ارس  وك��ان  الدولية،  العالقات 
قبل أن يتم تعيينه مقررا خاصا حلقوق اإلنسان. وفي مذكرته الثالثة للمجلس، يركز 
فولك مرة ثانية على قضايا القانون الدولي الرئيسية التي تطرحها عملية الرصاص 
املصبوب. ويكرر القول بأن »عدم قانونية احلصار أساسا، هي موضوع مستقل متاما 
عن آثاره اإلنسانية، ألنه يشكل بحد ذاته عقوبة جماعية مستمرة، واضحة ومنهجية 
مفروضة على مجموعة كاملة من السكان املدنيني، وهي انتهاك مباشر للمادة 33 من 

اتفاقية جنيف الرابعة«، وهي بذلك »ترقى إلى جرمية ضد اإلنسانية«.
للدورة  إلى بحث احلصار على غزة، يركز فولك في مذكرته/تقريره  وباإلضافة 
السادسة عشرة على سياق عدم التعاون من جانب إسرائيل؛ عملية السالم؛ التوسع 
االستيطاني اإلسرائيلي، ضم القدس الشرقية بحكم األمر الواقع؛ التواطؤ الدولي في 
تكريس واقع االحتالل في وضع الطرق في الضفة الغربية؛ وإساءة معاملة األطفال في 
األرض احملتلة من قبل السلطات اإلسرائيلية.6 وعلى الرغم من طرحه لقضايا جديدة في 
تقريره احلالي، فإن مذكراته اتسمت بتماسكها وتركيزها واتساقها. ففي جميع تقاريره 
املقدمة للدورة العاشرة، الثالثة عشرة، واآلن للدورة السادسة عشرة، درس فولك عدم 
قانونية احلصار، إضافة إلى املسائل التي تثيرها العملية العسكرية ضد قطاع غزة؛ 
واألزمة الناجمة عن التوسع االستيطاني املستمر؛ هذا إلى جانب عدم تعاون إسرائيل 

مع األمم املتحدة.
ولسوء احلظ، لقد بعثت إسرائيل برسالتها إلى مجلس حقوق اإلنسان بشأن عن 
عدم التعاون مبكرا، من خالل اعتقال السيد فولك وإبعاده من مطار »بن غوريون« في 
أول رحلة له للمنطقة باعتباره مقررا خاصا في 14 كانون أول، 2008. فعلى الرغم من 
النداءات الكثيرة املتكررة للسماح له بالدخول، لم تخفف إسرائيل سياستها، معلنة بأن 
تعيينه يظهر حتيز األمم املتحدة ضد إسرائيل، وحسب ما قاله السفير اإلسرائيلي لدى 
األمم بعد ذلك، ألن فولك ال ميكن » ... اعتباره مستقال، محايدا، أو موضوعيا«.7 وفي 
الواقع، ورغم أن تعيينه مت باإلجماع بني أعضاء املجلس ال�47، قامت جماعات ضغط 
يهودية مبمارسة ضغوط شديدة على كندا واالحت��اد األوروب��ي ملعارضة ترشيحه.8 
وبالتالي اضطر املقرر اخلاص أن يكتب تقاريره بدون االستفادة من جمع املعلومات 

في أرض الواقع.
ومثل رفضها للمقرر اخلاص، رفضت إسرائيل دخول بعثة تقصي احلقائق إلى غزة 
من أجل الوفاء بالتفويض املمنوح لها من األمم املتحدة، وأجبرتها للبحث عن وسائل 
بديلة جلمع املعلومات، ومن بينها الدخول لغزة عبر معبر رفح على احلدود املصرية 
مع قطاع غزة. وفي سياق استمرار رفضها التعاون مع الهيئة الدولية متعددة األطراف، 
رفضت حكومة إسرائيل أيضا التعاون مع البعثة الدولية لتقصي احلقائق حول حادثة 
الهجوم اإلسرائيلي على قافلة احلرية للمعونات اإلنسانية )مرمرة(. وقام السيد فولك 
يستشهد  احلالي،  تقريره  وفي  إسرائيل،  تعاون  عدم  إلى  املجلس  انتباه  بلفت  م��رارا 
باملادتني 104 و105 من ميثاق األمم املتحدة لتأكيد وجهة نظره؛ بأن قبول إسرائيل 
كدولة عضو في األمم املتحدة يلزمها بالتعاون مع األمم املتحدة. ويؤكد فولك أيضا، 
على أن عدم تعاون إسرائيل يجب أن يجابه بجهود منسقة من جانب مجلس حقوق 
اإلنسان، وجنبا إلى جنب مع األمني العام لألمم املتحدة لبذل كل ما ميكن للوصول إلى 

تعاون إسرائيل.
للتوسع  إسرائيل  وق��ف  أن  على  فولك  يشدد  االستيطاني،  للتوسع  نقاشه  وف��ي 
االستيطاني ملدة عشرة أشهر لم يعن التوقف عن االستيطان، ولكنه كان إبطاء معدل 
التوسع فقط. واألكثر إثارة للقلق أن وقف االستيطان لم يشمل القدس الشرقية أبدا، 
وبدال من ذلك، أصرت إسرائيل على أن القدس برمتها غير محتلة وهي عاصمة إسرائيل. 

ووفقا لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو:
تقيد  لم  إسرائيل  إسرائيل.  دول��ة  عاصمة  هي  القدس  مستوطنة،  ليست  القدس   

نفسها يوما فيما يتعلق بأي نوع من البناء في املدينة، التي هي وطن حلوالي 800،000 
البناء لعشرة شهور في  –  مبن فيهم من نقل للعيش فيها خ��الل فترة وق��ف  شخص 
الضفة الغربية. إسرائيل ال ترى أي عالقة بني عملية السالم وسياسة التخطيط والبناء 

في القدس، وهو شيء لم يتغير خالل األربعني سنة املاضية.9
 ويخلص فولك بأن هذا املوقف ال يتحدى املجتمع الدولي فحسب، ولكنه  أيضا » 
تعبير مهم عن موقف الدبلوماسية اإلسرائيلية، ويلقي املزيد من الشكوك حول ما ميكن 
أن يتمخض من عملية التفاوض التي حتاول إسرائيل من خاللها قطع الطريق على حق 
فلسطيني أساسي في احلصول على اجلزء من احملتل من القدس في عام 1967 باعتباره 

العاصمة الوطنية للشعب الفلسطيني«.10
باإلضافة إلى هذا االتساق في رسالته، قدم فولك أيضا مساهمات كبيرة وفريدة من 
نوعها في كيفية سير املجلس في معاجلة التقارير، وجتدر اإلش��ارة هنا إلى مالحظة 
انتهاكات جديدة  احتمالية ح��دوث  املناسبة،  اللغة  استخدام  إص��راره على  خاصة في 
لتحقيق  تهدف  قانونية  ف��وق  آل��ي��ات  إي��ج��اد  ض���رورة  على  وتأكيده  اإلن��س��ان،  حلقوق 

املساءلة.
اللغة في  استخدام  أهمية  تقريره احلالي، يتفحص فولك  السابعة من  الفقرة  في 
القانوني  للنظام  املستمرة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  على  العقاب  من  إسرائيل  إف��الت 
أنه من أجل فضح عملية »تسويغ« أمناط  التحديد؛ يقول فولك،  الدولي، وعلى وجه 
إسرائيل غير القانونية النافذة بإقرار من الواليات املتحدة األمريكية عبر متيع املعاني 
في الصياغة والتوصيف، فان األمر » يتطلب أقوى لغة تفسيرية من أجل فهم أفضل 
لالعتداءات السافرة على حقوق الفلسطينيني وعلى فرص إنفاذ حق تقرير مصير له 
معنى. وإزاء هذه اخللفية، فإن هذا التقرير يستخدم مصطلحات مثل »ضم«، »تطهير 
أكثر  مالئمة  اصطالحات  باعتبارها  و«إجرامية«  »استعمار«،  »أبارتهايد«،  عرقي«، 
للتعبير عن الطبيعة احلقيقية للوضع في األرض الفلسطينية احملتلة. ويشدد فولك 
على دور اللغة في الصراع إلى جانب أن اختياراته حية متاما. وتظهر أهمية اللغة في 
عدم تردد فولك في استخدام إطار الترحيل/التهجير القسري، املعروف أيضا بالتطهير 
العرقي، لوصف السياسات اإلسرائيلية في القدس الشرقية، وهذا يؤكد على فعالية 
واهمية استخدام االصطالحات الدقيقة عند التحليل القانوني، كما جاء في مذكرة مركز 
بديل حول الوضع في شرقي القدس، األمر الذي مت وصفه في املذكرة األخيرة املقدمة 

للمجلس في دورته السادسة عشرة.11
إضافة إلى استخدامه لغة أكثر وضوحا ملجابهة محاوالت إسرائيل إضفاء الشرعية 
حلقوق  اجلديدة  االنتهاكات  حول  األسئلة  فولك  البروفيسور  يطرح  سياستها،  على 
إذا  عما  فولك  تساءل  اإلنسان،  حقوق  ملجلس  العاشرة  للدورة  تقريره  ففي  اإلنسان. 
كان إغالق إسرائيل حلدود قطاع غزة خالل عملية الرصاص املصبوب، وبالتالي منع 
السكان املدنيني من أن يتحولوا إلى الجئي حرب، وما سماه »حظر اللجوء« يرقى إلى 
مستوى جرمية ضد اإلنسانية. وكتب إن » احلرمان من اللجوء في مثل هذه الظروف 
من االحتالل اخلانق، هو مثال على »أفعال ال إنسانية، أخضع وعرض جميع السكان 
آلة حرب حديثة في  ناجمة عن  أخطار جسدية ونفسية  إلى  املدنيني في غزة خاللها 
مساحة ضيقة جدا من األرض«، وبالتالي، ينبغي أن يفهم على أنه جرمية ضد اإلنسانية 

حسب القانون الدولي.12
ميكن تفسير منهج البروفيسور فولك اجلريء والصريح في مجلس حقوق اإلنسان 
فوق-  آليات  إل��ى  حتتاج  إسرائيل  مساءلة  أن  على  إص���راره  خ��الل  من  أفضل  بصورة 

قانونية، آليات غير حكومية، وبالتحديد عن طريق استخدام حملة مقاطعة اسرائيل، 
للدورة  تقريره  ففي   .)BDS( عليها  العقوبات  وف��رض  منها،  االستثمارات  وسحب 
 )BDS( الثالثة عشرة، أوصى فولك بأن يقوم مجلس حقوق اإلنسان بالنظر إلى حملة
باعتبارها تستخدم وسائل غير عنيفة وتهدف لتقليل انتهاكات حقوق اإلنسان، كما أنه 
وفر لغة مناسبة حلملة من هذا القبيل. وقد جعل احلالة املتعلقة بحملة املقاطعة في 
الفقرة السابعة والثالثني، حيث كتب: حملة ال� BDS “هي ساحة معركة مركزية في 
احلرب املشروعة التي تشن من قبل الفلسطينيني ونيابة عنهم... احلملة متثل جهود 
التعبئة للمجتمع املدني العاملي الستبدال نظام القوة بحكم القانون فيما يتعلق باألرض 

الفلسطينية احملتلة”.
املثيرة للجدل  القانونية  القضايا  البروفيسور فولك على معاجلة  ونظرا إلص��رار 
من خالل محركات القوة التي تدعم هذه اخلالفات، فقد كسب غضب حكومات الواليات 
املتحدة،13 إسرائيل والفلسطينيني،14 على حد س��واء. ومع ذلك، ال يزال يشكل نسيما 
العقبات  على  التغلب  أج��ل  م��ن  ج��اه��دة  تعمل  التي  اإلن��س��ان،  حقوق  ملنظمات  منعشا 
السياسية الهائلة التي تعيق إنفاذ احلقوق الفلسطينية. وحتى لو لم يلتفت املجلس 
إلى دعواته ملنهجيات ذات بصيرة ورؤية واضحتني ملعاجلة أزمات حقوق اإلنسان في 
األرض الفلسطينية احملتلة، فإن النظر إلى إرثه في االتساق والتماسك، سوف ميكن 
طرح  عن  يتوقف  لن  فولك  البروفيسور  ب��أن  مطمئنا  يظل  أن  اإلنسان  حقوق  مجتمع 
وإثارة أهم القضايا وأكثرها حساسية أمام املجلس حتى تتم االستجابة لدعواته من 

أجل القيام بإجراءات ذات مغزى عملي.
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هي قرية عربية فلسطينية تقع في منطقة اجلليل غرب بحيرة طبريا على الطرف الشمالي 
الشرقي لسهل البطوف. بلغ عدد سكانها عام 1949 حوالي 675 نسمة ليصل تعدادهم اليوم 
الكاثوليكيني  الكهنة  القرية بتمويل  التعليم األول��ى بنيت في  إلى نحو 5000 نسمة. غرفة 
األملان من كنسية الطابغة سنة 1899، حيث تعلم بها 24 طالبا من الذكور. وفي سنه 1905 
بنيت غرفة تعليم مشابهة للبنات. وفي عام 1943 إبان االنتداب البريطاني، بنيت في القرية 
مدرسة ابتدائية رسمية مكونه من غرفتني ال زالتا موجودتان حتى يومنا هذا وتستعمالن 
كغرف للتعليم. خالفاً ملئات القرى التي هّجر أهلها عام 1948، جنح سكان عيلبون في العودة 
إليها بعد فترة قصيرة من ترحيلهم، ليحكوا لنا اليوم تفاصيل تقشعر لها األبدان عن مسلسل 

املوت الذي زرعه جنود »الهاجناه« على أرض قريتهم.

سفير جهّنم:
»بسنة 1948 كنت قوية وصغيرة«، حدثتنا رضّية منر عيد )82 سنة(.

 كان زوجي يومها يجيب مّي وأكل للجيش العربي. كان يحمل األكل 
بسطولة على احلمار، ويطل�ّعه على اجلبل. يوم وأنا قاعدة فات زوجي 
املنطقة  العرب، جابوا ع  اليهود، غلبوهن  فرحان وصار يقول راح��وا 
مدفع اسمه سفير جهنم، وين بتحّطي القنبلة بتوقع ال��دار كلها. بس 
ملا هجموا اليهود ووصلوا عند سهل البطوف، سفير جهنم ضرب أول 
قنبلة ما نفعتش، والثانية ما نفعتش، والثالثة انفّك املدفع شيلة شيلة. 
أجا جوزي وصار يخبط كف على كف وقال خربت بيوتنا، املدفع خرب. 
مني بدو يحمينا؟ اجليش العربي صاروا يشلحوا أواعيهن ويخّبوها 

على أساس ينهزموا. 

ويضيف بركات فياض سليمان – أبو عاطف )78 سنة(:
احتلوا عيلبون بتشرين أول 1948. كان عمري 16 سنة. البلد من اجلنوب 
كان فيها بس زيتون، وهناك كان جيش اإلنقاذ حاطت قوة كبيرة. بجيش 
اإلنقاذ كان ناس من عيلبون وكانوا يوخدو معاش شهري، بس بآخر فترة 
ظل واحد أو اثنني من البلد. بهداك الوقت كان اليهود صاروا محتلني الناصرة 
السكت  على  انسحب  اليهود  مع  باالتفاق  اإلنقاذ  جيش  فلسطني.  ومعظم 
بدون ما يعرفوا أهل البلد. يوسف الشبلي، من عيلبون، كان بجيش اإلنقاذ، 
وملا عرف إنه بدهن يطلعوا قال بدي أروح أخب�ّر أخوتي، قال له الضابط إنه 
ممنوع تروح على البلد، وطلب منه ومن كمان جندي سعودي يروحوا على 
كل استحكامات اجليش ويخبروهم باالنسحاب. ظّل فرقة واحدة شرقي 
البلد ما خبروها. يوسف الشبلي كان الدليل وقال إنه انهينا كل النقط، وما 
خب�ّر النقطة الشرقية. بالليل جيش اإلنقاذ انسحب باجتاه املغار والرامة، 
االنقاذ  جيش  بقائد  اليهود  اتصل  تقاوم.  ضلّ�ت  بقيت  اللي  الفرقة  وحالياً 
وسألوه ليش بعدكم ما انسحبتوا؟ قال له احنا انسحبنا وصرنا عند الرامة، 
اللي بقاوم فيكم هذول أهل عيلبون. بهديك األيام عيلبون كانت صغيرة وما 
كان فيها سالح.  قّرب اليهود على البلد وضربوا بالليل قنبلة. القنبلة أجت 
وص��ارت  خافوا  البلد  أه��ل  البيت.  من  قسم  وهدمت  العيد  جمال  دار  جنب 

الناس تقول لبعضها انهزموا للكنيسة عشان جدرانها قوية.

30 تشرين أول 1948:
األعالم  القرية  سكان  ورف��ع  األول 1948  تشرين  في 30  عيلبون  قرية  جوالني  ل��واء  احتل 
القرية عن  الدين في  القرية وأعلن رج��ال  استقبلهم خ��وري  البيضاء، وعندما دخل اجلنود 
استسالم قريتهم. عن هذا اليوم وعن إعدام اثني عشر شابا من القرية حدثنا أبو عاطف قائالً:

بالبيوت.  بقيوا  والعج�ّز  بالكنسية،  واألوالد  والنسوان  ال��زالم  جتمعت 
الكنيسة وطخ�ّوا علينا حتى يخوفونا.  دخل اجليش علينا وأطلعونا من 
ك��ان معنا واح��د اسمه ع��ازر مسلم، ه��ذا ع��ازر ك��ان من ح���وران، ك��ان أسمر 
من  أطلعونا  ملا  بالبلد.  قتيل  أول  هو  وك��ان  انقتل  ع��ازر  بالبلد.  ويشتغل 
الكنسية، جمعونا باحلارة. هاي احل��ارة كانت عبارة عن ساحة صغيرة 
بنص البلد وكان أهل البلد يستعملوها للحفالت واألع��راس، وكان رجال 
القرية يلتقوا فيها كل يوم أحد قبل توجههم للكنسية. كل الناس قعدت على 
األرض ورفعت إيديها وأنا كنت معهم. اجليش أختار 12 شاب. أخوي ميالد 
كان من بني الشباب اللي اختاروهم، كان عمره 21-22 سنة، وكان وقتها 
يشتغل بالقدس عند حاكم اللوا االجنليزي، باقي الشباب كان اسمهم نعيم 
غنطوس زريق، حنا ابراهيم أشقر، فؤاد نوفل، بديع زريق، جريس شبلي- 
أخوه ليوسف شبلي اللي كان يلف مع جيش االنقاذ- وفضل العيلبوني، 
ومحمد خالد اسعد، عبدالله شوفاني، رجا ميخائيل خليل، زكي اسكافي 
وميخائيل شامي. بعد ما اختاروا الشباب، طلبوا من الناس انها ترحل على 
املغار وطلبوا انهم ميشوا قدام سيارات اجليش اللي رافقتهم، ألنهم خافوا 
وخوارنة  ختياريه  عشر  حوالي  ببلدنا  بقي  الطريق.  في  الغام  في  يكون 

اثنني، منهم اخلوري مرقس. 

بطرس شكري إلياس متى )83 سنة(، كان شاهداً على املجزرة ولم يرحل مع أهل القرية:
ملا طّخوا علينا بعد ما طلعنا من الكنسية أنا تصاوبت بإجري برصاصة. 
وظليت قاعد وما مشيت مع الناس. ملّا بقيو الشباب حلالهم في الساحة، 
رفع حاييم بطاطه إيده ورفع 3 أصابع، وقال بالعربي ثالثة يقوموا لهون. 
قام ميالد الفياض وفضل العيلبوني وزكي. وأنا كنت بعدني قاعد هناك 
وسمعنا  ش��ارع  على  الثالث  أخ���ذوا  مبترين،  بس  عنهن  بعيد  بالساحة 
إي��ده مرة ثانية ورف��ع ثالث أصابع، قام أبو موريس  صوت ق��واس. رفع 
القبور  على  وقتلوهن  نّزلوهن  ورج��ا،  الشوفاني  سمعان  اب��ن  وعبدالله 
بنص املقبرة. بعدين رفع أصابعه الثالثة فقام حنا ابراهيم ونعيم زريق 
وواحد من حطني، طخوهن عند باب طابون أم الذيب، اليوم درجات بيت 
البير خشيبون. قام جريس الشبلي ورفع ايديه وقال يا خواجة أنا مش 
من هون، أنا من الناصرة. قال له ما كفاك تقاوم بالناصرة جاي تقاوم هون 
وقتله. ملا رجعوا العسكر طّخوا الثالثة الباقيني بالساحة. كله هذا صار 
وأنا قاعد حدهن. طخوهن قدامي ومشيوا. أنا رحت أركض على الكنيسة، 

حكاية عيلبون*
حترير: رنني جريس **   جتميع الشهادات: عمر إغبارية ***

القيت اخلوارنة وحكيتلهم شو صار ولليوم ما بعرف ليش ما قتلوني. 
بعد ما حكيت للخوارنة عن اللي صار طلعوا للحارة، واجليش صار يفوت 
على البيوت ويخلع أبواب ويخرب. اجليش صار ينهب البيوت وكمان ناس 
من بالدنا صارت تيجي تسرق من بيوتنا، أنا كنت أشوفهن. اجليش جابوا 
البيوت ويجيبوا سيارات يحملوها،  جنود، وص��اروا يوخذوا أغراض من 
معتقلني  شباب  كمان  جابوا  وشبابيكها.  أبوابها  منها  خلعوا  بيوت  في 
أغ��راض لسيارات  املعتقل، حتى يحملوا  ما ياخذوهن ع  من عيلبون، قبل 
اجليش، أجبروهم يحملوا أغراض من بيتهن ويحملوهن بسيارات اجليش. 
ثاني يوم جابوا ثالث عساكر وواحد من املغار وحّملوا اجلثث لعند املقبرة، 
بخشخاشة  زالم  رتبتهن 9  أن��ا  ندفن.  واحنا  عليهن  يصلي  ك��ان  اخل��وري 

والباقي بخشخاشة ثانية.

مجزرة عشيرة املواسي:
في 2 تشرين ثاني، إرتكب اجلنود اإلسرائيليون مجزرة أخرى على أرض عيلبون في سهل 
البطوف. عن تفاصيل املجزرة حدثنا خليل حسني عوض الشواهدة - أبو إبراهيم )82 سنة(:

العشيرة في  أف��راد  البطوف. عدد  املواسي كانت ساكني في سهل  عشيرة 
ساكنني  كنا  احنا  نفر.   2000 حوالي  ك��ان  وصفد  وطبرية  اجلليل  منطقة 
ببيت شعر باجلبل الغربي. أنا كنت سارح بطرشنا مبنطقة أم الثنايا جنب 
البطوف. نزلت على السهل، والال شفت واحد متخبي وراء السّريسة، اسمه 
سعد محمد ذيب من عرب املواسي، سألته شو صار؟ قال: اليهود طخوا 16 
واحد من العشيرة، قتلوا 14 وأنا ومعّجل العطية ما متنا بس إجنرحنا. ملا 
حّسوا علينا انه ما متنا رجعوا مرة ثانية، طخوا معجل بني عيونه ومات. 
أنا أجت الرصاصة فوق راسي، قال اجلندي الزم متوت. حط البارودة بثم�ّي 

وطخني، طلعت الرصاصة من جنب ثم�ّي بس ظليتني عايش.
طلب مني أحمله. قلت له ما بقدر أحملك، مع إنه كنت شاب. وبعد ما رحت، 
َّة الفواز، وحملته على ظهرها، وبعدين جابت حمار  أجت واحدة اسمها زهي�
وحملته عليه وخب�ّته مبغارة بجبل امليس، صارت توخذ له أكل وتطعمه، 
عن  الناس  من  وعرفوا  منهم،  سلم  واح��د  وإن��ه  باملوضوع  الهجناه  عرفوا 
ام�ّه  زهي�ة، سألوها الهجناه عن الشخص اللي كان عايش قالت لهم أجت 
وأخذته على سوريا، ولكن هو كان بعده باملغارة. بعد فترة أجت أمه فعالً 
وأخذته على سوريا. وظل عايش، وبعث لزهّية سالم من سوريا بالراديو.  
أنا وأخوي محمد وابن اسماعيل احلسني قبرنا ضحايا املواسي. كانوا صف 
واحد، إشي واقع هيك وإشي واقع هيك، مطخوخني من قدام. حطينا اجلثث 
»مكوروت«  شركة  أجت  وملا  البطوف.  جنب  الناطف  عني  بخربة  مبغارة 
بعد سنني وحفروا قناة املّي، نقلنا العظام ملغارة ثانية. وبعد فترة ملا صار 
عندنا مقبرة بعيلبون جبنا عظامهم وقبرناهم فيها. كنت أعرف املقتولني 
كلهم: عطّية ومعجل ومقبل وصالح هدول من عائلة ارشيد، سعيد واسعد 
القاسم، باير ومحمود طه، حسني احمد، حسن وحش، محمود واحمد وخالد 
النوادري، صالح الرملي ونايف عيسات. إسرائيل رّحلت معظم أهل عشيرة 

املواسي الى سوريا واللي بقيو بالبالد سكنوا في عيلبون.

الرحيل:
وتستمر رضية عيد في انتشال ما تبقى من ذكرياتها:

قالوا  بيضا،  ب��ي��ارق  وراف��ع��ني  مستسلمة،  امل��غ��ار  كانت  امل��غ��ار  وصلنا  مل��ا 
لنا كم�ّلوا طريقكم. كملنا على كفر عنان، بس أهل البلد ما استقبلونا وال 
أعطونا ال مّي وال أكل ألنهم كانوا خايفني من اليهود. وقعدنا حتت امل�َل�ّة، 

هاي شجرة كبيرة موجودة لليوم عند كفر عنان. بكفر عنان أجا اجلنود 
من  تري�ّل  األوالد  كانت  ال��ش��ارع،  على  مسلوقة  بطاطا  لنا  ورم��وا  اليهود 
اجلوع والعطش، هجمت الناس على البطاطا وفجأة صاروا اليهود يطخوا 
عليهم. بهاي احلادثة انقتل سمعان الشوفاني الله يرحمه. ملا صار الطّخ 
م��رأه من كفرعنان  ابني يوسف حتتي ومن��ت عليه، جنبي كانت  حطيت 
نامت على ولدها حتميه، أجت فيها رصاصة وإنقتلت. بعد شوي قالوا لنا 

اجليش إنه هذا الطّخ كان بالغلط.  

ويضيف أبو عاطف قائالً:
وإحنا بقرية فراضه، أجا جيش اليهود ووقفوا الزالم حلال والنسوان حلال. 
أخذوا املصاري من كل الزالم. وبعدها قالوا بدنا كمان خمسني ليرة واذا ما 
بتعطونا راح نطخ عشر شباب. صارت اخلتيارية تتشاور مع بعضها، في 
واحد اسمه ابراهيم احلّوا، هذا كان عنده دكانة، نادى على مرته، قال لها إذا 
معك خمسني ليرة بنشتري فيهن عشر زالم من عيلبون. اعطته املصاري 
اليهود  أج��و  ي��وم  ثاني  بفراضة.  ب��ال��ش��وارع  نامت  ال��ن��اس  اجل��ن��ود.  وراح 
وجمعوا أهل البلد، أخذوا 55 زملة، وكمان اثنني شباب صغار، هّن أديب حنا 

وعفيف ميخائيل، أخذوهم وحطوهم باملعتقل حوالي 6-7 أشهر. 
لبنان. طلعنا على رميش ومن  فراضة وكفرعنان طلعنا على  وأه��ل  احنا 
هناك شّرقنا على يارون عند قرايبنا، بعدين رحنا على عني إبل، استقبلونا 
البلد. بعد جمعة  لكل  أك��ل  ي���دوروا ويجيبوا  ك��ان��وا شبابهم  األك��ل  ووق��ت 
ِّة عند صيدا. قسم من أهل عيلبون كانت باملخيم  بعثونا على مخيم املِيِّة وِمي�

وقسم راح عند اقاربه بلبنان وقسم راح سكن باألديرة. 

 العودة:
وصلت أنباء املجزرة إلى احلكومات األوروبية واألمم املتحدة التي ضغطت على إسرائيل 

وأجبرتها على إعادة أعالي عيلبون إلى قريتهم. 
»أبوي رجع على عيلبون بشهر 12 وبشهر 2 أجا على لبنان ورّجع معه امي وأختي«، حّدثنا 

أبو عاطف، واكمل:
أنا ظليت حلالي وما كنت عارف انه أخوي انقتل. بعد حوالي شهر ونص، 
أخ��ذن��ي على  أب���وي  أج��ا  ن��اس  اليهود بطلوا يقتلوا  إن��ه  اط��م��أن��وا  م��ا  وبعد 
عيلبون. ملا رجعت أجوا ناس لعندنا على البيت وأجا شاب وقال لي سالمة 
راسك وساعتها عرفت عن ميالد. أنا شفت ملا اختاروا الشباب ملا كنا هون، 

بس ما عرفت شو عملوا فيهن بعد هيك.
بدينا حياتنا من جديد. ما كان معنا وال قرش يومها. راح أبوي عند قرايبنا 
من سخنني وطلب مساعدة. ملا رجع أبوي على عيلبون القى البيت فاضي 
احلياة  ص���ارت  م��وج��ودي��ن.  م��ش  وامل��ع��زة  البقر  حتى  منهوبه،  وال��ب��ي��وت 
صعبة. صادروا أراضينا واألمم املتحدة صارت تطلع لنا مؤن بأّول سنة. 
بعدها أجو اليهود واقترحوا على الناس انه تضمن أرضها، الدومن بقرش، 
الناس رفضت توق�ّع، ألنه إذا الناس وق�ّعت كأنها اعترفت إنه األرض هي 
أرض غائبني وصارت للدولة واحنا بس بنضمنها. وبعد مدة جنحنا انه 

نرجع األرض كلها ألصحابها.         

* مت جتميع ال�شهادات من عيلب�ن يف ت�شرين اأول، 2010
** رنني جري�س: باحثة فل�شطينية ومركزة م�شروع التاريخ ال�شف�ي يف جمعية ذاكرات، حيفا. 

*** عمر اغبارية: من�شق اجل�لت امليدانية للقرى املهجرة واملدمرة، جمعية ذاكرات، امل�شريفة. 

كني�شة الروم الكاث�ليك التي احتمى بها اأغلب �شكان القرية يف العام 1948 )ت�ش�ير: �شهر روحانا(
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)حق العودة( 

دورية ت�شدر كل �شهرين عن 

بديل/املركز الفل�شطيني مل�شادر حقوق املواطنة والالجئني 

18149774 :)ISSN( الرقم الدولي املعياري

بديل موؤ�س�سة فل�سطينية متخ�س�سة يف جمال الدفاع عن حقوق املهجرين والالجئني الفل�سطينيني، وحقوق الإن�سان عموما، وتدعو اإىل احلل العادل املوؤ�س�ش على احلقوق ويف مقدمتها حق الالجئني يف العودة اإىل ديارهم الأ�سلية وجرب كافة اأ�سرارهم. 

حتـريـــر

نـ�شــــــال العــــــــــزة

بـــا�شـــــــم �شبـــــيح 

بيت حلم، فلسطني
ص. ب. 728 

تلفاكس: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 
 camp@badil.org :بريد الكتروني
 www.badil.org :صفحة االنترنت

املقاالت املن�شورة  باأ�شماء 

اأ�شحابها تعب

عن وجهة نظرهم/ن.

أنطوان شلحت )عكا( 
عيسى قراقع )بيت حلم( 

رجا ديب )دمشق( 
سلمان ناطور )حيفا( 
نهاد بقاعي )اجلليل(
رنني جريس )حيفا(

سالم أبو هواش )اخلليل( 
أمير مخول )حيفا( 
جابر سليمان )صيدا(

تيسير نصر الله )نابلس( 
هشام نفاع )حيفا( 

وليد عطا الله )باريس( 
أنور حمام )رام الله( 
نايف جراد )طولكرم(

الهيئة  اال�شت�شارية 

  وطني ليس حقيبة  ...  وأنا لست مسافر

للمزيد من التفاصيل
awdaaward@badil.org

هاتف:009702777086 فاكس:0097022747346  

www.badil.org

جائزة العودة للعام  2011

حقول جائزة العودة للعام 2011 

الــنــكــبــة  لـــبـــوســـتـــر  الـــــعـــــودة  1. جــــائــــزة 

النكبة  لــكــاريــكــاتــيــر  الـــعـــودة  جـــائـــزة   .2

لــقــصــص األطـــفـــال  ــــعــــودة  ال 3. جــــائــــزة 

الفوتوغرافية  للصور  الــعــودة  جائزة   .4

املكتوبة الصحفية  للقصة  العودة  جائزة   .5

أخر موعد لتقدمي املواد املشاركة هو
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