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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

    من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى

ين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية       تقرير املقرر اخلاص املع       
  *كل، ريتشارد فو١٩٦٧احملتلة منذ عام 

  موجز    
ة حبقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية لصيبحث هذا التقرير التطورات املت  

ويـويل املقـرر    . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول لغاية  يوليه  /احملتلة يف الفترة من متوز    
لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة  إلنشاء بعثة األمم املتحدةاخلاص اهتماما أساسيا 

وتستعرض فيه أيضا ردود الفعل على تقرير البعثة، . وأنشطتها وأهم ما توصلت إليه   
  .مبا يف ذلك االنتقادات واالعتراضات من اجملتمع الدويل

ع حبقوق  وينظر املقرر اخلاص يف مسألة املستوطنات اإلسرائيلية وأثرها على التمت           
املبادرات احلالية للحكومة اإلسـرائيلية فيمـا يتعلـق         تناقَش  ويف هذا الصدد،    . اإلنسان

ناقش أيـضا   كما تُ . على املستويني احمللي والدويل   وما تثريه من ردود الفعل      باملستوطنات  
  .احلكومة اإلسرائيلية جلدار يف الضفة الغربيةتشييد اجلهود اليت بذلت مؤخرا للتظاهر ضد 

ويويل التقرير اهتماما كبريا للحصار املـستمر الـذي تـضربه احلكومـة               
هذا احلصار علـى    ويف هذا السياق، يسلط الضوء على آثار        . اإلسرائيلية على غزة  

اجملتمع  داءاتوعلى ن بعد عملية الرصاص املصبوب،     اجلهود اهلادفة إىل إعادة البناء      
ويذكِّر املقـرر اخلـاص حبالـة    . صارإىل إسرائيل لرفع احل املستمرة املوجهة  الدويل

مـسعى  الالجئني الفلسطينيني، ويشدد على ضرورة إبقاء حمنتهم على جدول أعمال أي            
، يرحب التقرير باحلملة اليت يقودها اجملتمع املدين ملقاطعة إسرائيل          وأخرياً. إلحالل السالم 

  .سطينيةالفل حتالهلا لألراضيالها فرض عقوبات عليوسحب االستثمارات منها و
  

__________ 

 .ةتأخر تقدمي هذه الوثيق  *  
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  مقدمة  - أوالً  
اضطر املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منـذ               -١

. تقرير دون االستفادة من تعاون دولـة إسـرائيل        هذا ال  إىل إعداد    ، مرة أخرى  ،١٩٦٧عام  
راضـي  وجتلى ذلك عملياً يف استمرار رفض السماح ملمثل األمم املتحدة بالوصـول إىل األ             

ينتهك التزامات إسرائيل، بوصفها دولة عضواً، ويضعف قدرة جملس         هذا  و. الفلسطينية احملتلة 
 وحيرم الناس الذين يعيشون حتت االحتالل مـن         ،مة اجملتمع الدويل  حقوق اإلنسان على خد   

منفذ أساسي إليصال تظلماهتم املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل أو القانون الدويل            
على ممارسة مـسؤولياهتا    والدول األعضاء فيها    حلقوق اإلنسان، مما يعيق قدرة األمم املتحدة        

ولذلك يستند هذا التقرير على ما بذله املقرر اخلاص من قصارى           . يف وقف هذه االنتهاكات   
اجلهود للحصول على معلومات موثوقة تتعلق بطيف القضايا الناشئة عن استمرار االحتالل،            

وسيجري يف املستقبل بذل جهد لزيارة      . مبا يف ذلك من مصادر ثانوية ومن إفادات الشهود        
عطيت للمقرر اخلاص ضـمانات  وقد أُ.  إيفادهاقطاع غزة يف بعثة رمسية تيسر حكومة مصر      

  .معرب رفحرب لدخول إىل غزة عتصرحياً له تبأن احلكومة املصرية منح
لة حبقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة       ويغطي هذا التقرير التطورات املتص      -٢

 نوقـشت   وتتصل معظم التطورات بقضايا   . ٢٠٠٩ديسمرب  /يوليه إىل كانون األول   /منذ متوز 
هذا التقرير املعاملة الـيت     ا  تناوهليومن الشواغل اجلديدة اليت     . يف تقارير سابقة للمقرر اخلاص    

خص هبا جملس حقوق اإلنسان وغريه من أجهزة األمم املتحدة تقرير بعثة األمـم املتحـدة                
 حقوق  لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة ودور مبادرات اجملتمع املدين اليت تسعى إىل محاية             

عدم قدرة األمم املتحدة وغريهـا      بالنظر إىل   اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة       
قساوة أو عدم رغبتها يف ذلك، وإىل       حقوق اإلنسان   على صون   من اجلهات الفاعلة الدولية     

. احـتالل قـاسٍ  وطأة ن الذين يعيشون منذ أمد طويل حتت   والفلسطينيذي يعانيه   احلرمان ال 
 مليون من سكان قطاع     ١,٥ب فيما يتعلق   صفت هذه القساوة بأهنا ذات طابع ملح        ملا وُ وطا

، ٢٠٠٧يونيـه   / ابتداء من حزيران   شرعيغزة، وخباصة منذ فرض احلصار اإلسرائيلي غري ال       
واسع باعتباره انتهاكاً صارخاً وجسيماً حلظر العقاب اجلماعي        طاق  دين على ن  أُوهو حصار   

 من اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب اليت تدين            ٣٣ة  املعرب عنه يف املاد   
وهناك أيضاً بعض الشواغل اجلديدة اليت أثارها إعالن احلكومة         . حتفظالعقاب اجلماعي دون    

اإلسرائيلية جتميداً مؤقتاً وجزئياً لفترة عشرة أشهر للتوسع االستيطاين يف الضفة الغربية ومـا              
 اليت كثرياً ما تتخـذ      مك من مقاومة هلذا احلظر من جانب املستوطنني ومنظماهت        نتج عن ذل  

ومل تبـد   . شكل جلوء إىل العنف ضد الفلسطينيني وأشخاصهم وممتلكاهتم ومرافقهم العامة         
يف محايـة الـسكان املـدنيني    ساسية مبسؤوليتها األاضطالعها  إسرائيل ما يلزم من عناية يف       

  .ا السلطة القائمة باالحتاللهتصف باخلاضعني لالحتالل
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  بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة  - ثانياً  
 ١٥ يف )١(أصدرت بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة تقريرهـا          -٣

وقامت . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩وناقشه جملس حقوق اإلنسان يف      . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
 شامل يف ادعاءات ارتكاب كل من إسرائيل ومحاس جرائم حرب خالل عملية             البعثة بتحقيق 

ديسمرب / كانون األول  ٢٧الرصاص املصبوب اليت نفذهتا إسرائيل يف قطاع غزة يف الفترة من            
 منـهم  ٩٦٠( فلسطينياً ١ ٤٣٤ وأدت إىل مقتل     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ إىل   ٢٠٠٨
وكانت والية  . ) منهم مدنيون  ٣( إسرائيلياً   ١٣ل   فلسطينيني ومقت  ٥ ٣٠٣وجرح  ) مدنيون

التحقيق يف مجيع انتهاكات قانون حقوق اإلنـسان الـدويل          : "بعثة تقصي احلقائق كما يلي    
والقانون اإلنساين الدويل اليت تكون قد ارتكبت يف أي وقت يف سياق العمليات العـسكرية               

 ١٨ إىل ٢٠٠٨ديـسمرب  /نون األول كـا ٢٧اليت جرى القيام هبا يف غزة يف أثناء الفترة من    
وقـد  . )٢("، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها         ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

أجرت التحقيق على مدى ثالثة أشهر بعثة من أربعة أشخاص يقودها القاضـي ريتـشارد               
ق للمحكمتني  غولدستون، القاضي السابق باحملكمة الدستورية جلنوب أفريقيا واملدعي الساب        

أما بقية أعضاء البعثة فهم هينا جـيالين،        . اجلنائيتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا    
 لالقتصاد والعلـوم    شينكني من كلية لندن    ت احملامية لدى احملكمة العليا لباكستان؛ وكريستني     

  .سابق يف قوات الدفاع اآليرلنديةالضابط الس، ريموند ترافالسياسية؛ وديز
وعززت النتائج الرئيسية اليت توصل إليها تقرير جلنة تقصي احلقائق االستنتاجات             - ٤

 برئاسة )٣(اليت كانت قد توصلت إليها سابقاً جلنة لتقصي احلقائق تابعة جلامعة الدول العربية
ن دوغارد، املقرر اخلاص السابق املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلـسطينية             وج

، وجمموعة من منظمات حقوق اإلنـسان الدوليـة واإلسـرائيلية           ١٩٦٧ عام   احملتلة منذ 
وكان أهم استنتاج عام توصل إليه هو أن هجمـات          . )٤(والفلسطينية اليت حتظى باالحترام   

جيش الدفاع اإلسرائيلي خالل عملية الرصاص املصبوب كانت موجهة ضد سكان قطاع            

__________ 

)١( A/HRC/12/48.  
  .١٥١املرجع نفسه، الفقرة  )٢(
)٣ ( Independent Fact-Finding Committee on Gaza to the League of Arab States, No Safe Place, 30 April 

  .http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/reportfullFINAL.pdf، متاح على املوقع 2009
استخدام إسرائيل غري القانوين للفوسـفور األبـيض يف          أمطار النار، نسان،  انظر منظمة رصد حقوق اإل     )٤(

، " يوماً من املـوت والـدمار  ٢٢: عملية الرصاص املصبوب: غزة/إسرائيل"؛ و٢٠٠٩مارس / آذار غزة،
مبادئ توجيهية لتحقيق إسرائيل يف عمليـة الرصـاص         "؛ و ٢٠٠٩يونيه  /منظمة العفو الدولية، حزيران   

؛ واملركز الفلسطيين حلقـوق اإلنـسان،       ٢٠٠٩فرباير  /بتسليم، ورقة موقف، شباط   ، منظمة   "املصبوب
  .، بني مراجع أخرى٢٠٠٩، استهداف املدنيني
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احتالهلـا  "ك التزامات إسرائيل الناشئة عن      غزة برمتهم، وبذلك شكلت عقاباً مجاعياً انته      
  .)٦(غزة   لقطاع)٥("الفعلي

مـن  سلـسلة   لعقاب اجلمـاعي، إضـافة إىل       بشأن ا اهلام  ستنتاج   اال ى هذا وأفض  -٥
االعتداءات احملددة يف حوادث ثبت فيها أن جيش الدفاع اإلسرائيلي استهدف قصداً املدنيني             

ىل أن ختلص إىل احتمال أن تكـون إسـرائيل قـد            ي احلقائق إ  صواملنشآت املدنية، ببعثة تق   
وخلص تقرير بعثة تقصي احلقائق أيضاً إىل أن الـصواريخ          . )٧(ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية   

اليت أطلقت من غزة على األرض اإلسرائيلية كانت عشوائية، وهبذا شكل استخدامها جرائم             
بدء إىل  ثل جمموع عدد املصابني و    متاإىل عدم   ونظراً  . )٨(إىل جرائم ضد اإلنسانية   ترقى  حرب  

ويل اهتمام أكرب يف تقرير بعثـة تقـصي احلقـائق           أُفقد  إسرائيل عملية الرصاص املصبوب،     
  .الدعاءات ارتكاب جيش الدفاع اإلسرائيلي جرائم أكثر مما أويل ملا ارتكبته محاس

ئق يف تقرير بعثـة تقـصي احلقـا       الواردة  التوصيات املستفيضة إىل حد ما      وكانت    -٦
 الـيت أعطـت     "ثقافة اإلفالت من العقاب   "تتمحور حول التحدي املتمثل يف التغلب على        

إىل فضي  ىل إجياد آليات للمساءلة من شأهنا أن ت       والسعي إ حصانة ملثل هذه اجلرائم يف املاضي       
بالسياسة ، اعترافاً منه    تقرير بعثة تقصي احلقائق   ويف الوقت نفسه، أوصى     . مقاضاة مرتكبيها 

ملساءلة احملليـة   لفاعلة السياسية بوضع إجراءات ا    ة العامة املتمثلة يف السماح للجهات ا      الدولي
ستة أشهر إلجراء حتقيقـات     مهلة   والسلطات املناسبة يف غزة   ، بأن تعطى إسرائيل      هبا اخلاصة

  .تقييم املساءلةلإجراءات  ولوضع االدعاءاتهذه ذات مصداقية ومستقلة خاصة هبما يف 
ترصد هذه العملية هيئة من اخلرباء املستقلني يعيِّنهم جملـس حقـوق            ويفترض أن     -٧

التقرير إىل جملس األمن يرفع  فله عندها أن ،اإلنسان، وإذا ارتأى اجمللس أن النتائج غري مرضية  
وعالوة على ذلك، أوصـى     . )٩(ليحيله إىل احملكمة اجلنائية الدولية الختاذ اإلجراءات املالئمة       

حلقائق بأن تقوم البلدان اليت هلا قوانني تسبغ على حماكمها اجلنائية الوطنية            تقرير بعثة تقصي ا   
الوالية القضائية العاملية بالتحقيق مع مرتكيب هذه اجلرائم املزعومني واحتجازهم وإدانتـهم،            

  .)١٠(حسب االقتضاء

__________ 

، حمتلة غزة احتالالً مباشراً، لكـن ال تـزال عليهـا    ٢٠٠٥مل تعد إسرائيل، منذ خروجها من غزة عام     )٥(
القائمة باالحتالل بسبب سيطرهتا التامة على      مبوجب القانون اإلنساين الدويل الواجبات القانونية للسلطة        

  .املعابر من غزة وإليها، وكذلك على اجملال اجلوي وإمكانية الدخول عرب الساحل
  .١٨٨٣، الفقرة A/HRC/12/48انظر  )٦(
  .١٣٣٥املرجع نفسه، الفقرة  )٧(
  .١٠٨املرجع نفسه، الفقرة  )٨(
  .١٩٦٩-١٩٦٨املرجع نفسه، الفقرتان  )٩(
  .١٩٧٥املرجع السابق، الفقرة  )١٠(
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   وقد نوقش تقرير بعثة تقصي احلقائق يف جملس حقوق اإلنسان واعُتمد القـرار              - ٨
 أعـضاء   ٦ صوتاً ومعارضة    ٢٥ بأغلبية   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ يف   ١٢/١- دإ

، أعلمت مفوضـة    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ويف  . عن التصويت عضواً   ١١ وامتناع
لتقرير جلنـة تقـصي     تأييدها  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان جملس حقوق اإلنسان ب        

اءات للتصدي لإلفالت من العقاب عـن طريـق         احلقائق وتوصياته، وحثت على اختاذ إجر     
. التحقيق مع من توجد أدلة موضوعية تدعم اهتامهم بارتكاب جرائم حـرب ومقاضـاهتم             

يكتسي داللة هنا أن املفوضة السامية أكدت أن مساءلة جمرمي احلرب ال ينبغي أن تعترب                ومما
 الرائدة يف األمم املتحدة رداً      عقبة أمام عملية السالم، وهو املوقف الذي تبنته الدول األعضاء         

  يتولون مسؤوليات  سودانينيرمسيني   إىل   تعلى مزاعم مماثلة تتعلق بتهم ارتكاب جرائم وجه       
 ٦٤/١٠، اعتمدت اجلمعية العامة القرار      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ويف  . )١١(عن دارفور 

واجلانـب  إسرائيل   طالبةً إىل  عن التصويت،    ٤٤ وامتناع   ١٨ صوتاً ومعارضة    ١٤٤بأغلبية  
، مع شرط إحالتها     يف غضون ثالثة أشهر     إجراء حتقيقات ذات مصداقية ومستقلة     الفلسطيين

هد إىل األمني العـام     وُع. إىل جملس األمن يف حالة عدم قيام الطرفني بتحقيقات ذاتية مرضية          
. لمبسؤولية رصد العملية وتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامـة عمـا إذا كـان هنـاك امتثـا                 

يف عملية التقومي   إلبداء الرأي   الوقت احلاضر، مل جير تعيني فريق خلرباء القانون الدويل           وحىت
  .كما أوصت بذلك بعثة تقصي احلقائق

  االنتقادات املوجهة لتقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن نزاع غزة  –ألف   
ع غزة كانت اإلطار احملدد ملناقشة      مبا أن بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن نزا          -٩

مسؤولية إسرائيل مبوجب القانون اإلنساين الدويل يف أثناء عملية الرصاص املصبوب، يـرى             
 إسـرائيل   فقد كالت . املقرر اخلاص من املهم مناقشة حالة التقرير واالنتقادات املوجَهة إليه         

أنه كـان متحيـزاً وأحـادي       متني  ، زاع  انتقاداً شديداً   للتقرير والواليات املتحدة األمريكية  
 مل ومن ناحية أكثر تقنية، أُشري إىل أن قواعد األمم املتحدة بشأن تقـصي احلقـائق   . اجلانب

فاً أهنا تؤيد املزاعم قبل      قد ُنشر سل    كان ،ينكني، عضو اللجنة  ُيتقيد هبا، مبا أن الربوفيسورة تش     
 عمالً قضائياً صـرفاً، لكانـت       وأوضح القاضي غولدستون أنه لو كانت البعثة      . )١٢(تعيينها

كانت مؤهالت العـضوية    ،  بالنظر إىل إطار التحقيق    فاقدة األهلية، ولكن     ينكنيتشاألستاذة  

__________ 

انظر بيان مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أثناء الدورة االستثنائية الثانية عـشرة جمللـس                 )١١(
 : حقوق اإلنسان، وميكن االطالع عليه يف العنوان اإللكتروين

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/6781752DD0ED2F1DC12576500047E3

D3?opendocument.  
)١٢ ( “Israel’s bombardment of Gaza is not self-defence, it’s a war crime”, The Sunday Times, 11 

January 2009. 
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لتـهجمات  وقد حدثت جمموعة متنوعة من ا. )١٣(هي الكفاءة واملوضوعية يف القيام بالتحقيق     
سياسيني اإلسرائيليني،   ال قادةكبار ال جانب  االنفعالية جداً على تقرير بعثة تقصي احلقائق من         

ق لـدى   سفري إسرائيل الساب  أكد  و. من بني أشخاص آخرين مرتبطني باحلكومة اإلسرائيلية      
 إسرائيل حتمل ختم     إدانة لدولة  أأخطر وأسو "أن تقرير غولدستون    األمم املتحدة، دور غولد،     

  .)١٤(١٩٧٥عام  منذ القرار املناهض للصهيونية "األمم املتحدة
ضد النهج املتبع يف التقرير هي أنه أمهل أن يأخذ يف           جوهرية   األكثر   وكانت احلجة   -١٠

ها دولة دميقراطية، الدفاع عن نفـسها جبميـع         تصفزاع حيق فيه إلسرائيل، ب    االعتبار واقع ن  
. الوسائل الفعالة ضد محاس املدرجة رمسياً يف قائمة املنظمات اإلرهابية على الصعيد الـدويل             

ذه احلجة هو أن طبيعة األطراف تقضي، يف هذه احلالـة، بتعليـق     ما تنطوي عليه ه   وبدا أن   
وهاجم ممثل إسرائيل لدى اجلمعية العامـة       . اإلنساين الدويل التطبيق العادي لقواعد القانون     

هديـة  ثـل   نص التقرير باعتباره يتجاهل حق إسرائيل يف الدفاع عن النفس وأنـه هبـذا مي              
قصي احلقائق حق إسرائيل يف استخدام القوة للدفاع        ، أكد تقرير بعثة ت    يف الواقع و. إلرهابل

وقصر ما وصل إليه من نتائج على االستنتاج الذي يلقى تأييداً واسع النطاق وهو    عن نفسها،   
وأن مـن غـري     أن من غري القانوين إىل حد اإلجرام استخدام القوة ضد سكان غزة ككل،              

، مبـا  اًاحملمية عمدقصف املباين  قصد أو  أيضاً استهداف املدنيني عن   إىل حد اإلجرام    القانوين  
يف ذلك جمموعة متنوعة من اهلجمات القاتلة على منشآت األمم املتحدة يف غزة اليت كانـت          

من ممثل الواليات املتحدة على الـدعوة       أيضا  وكانت هناك اعتراضات    . هااملأوى ملدنيي وفر  ت
 أن جملـس حقـوق       التقرير، مدعياً  إىل إشراك جملس األمن أو اجلمعية العامة يف تأمني تنفيذ         

ي افتقاره أل - بسببرمبا  أو - وقد قُدمت هذه احلجة بالرغم من    .  املالئم اإلنسان هو احملفل  
 اإلجراءات الالحقـة    صرفويبدو أن هذه اجلهود الرامية إىل       . عليهأو قدرة    اإلنفاذيف  دور  

 إفالت إسرائيل من العقاب،     لى مصممة للحفاظ ع   إجراءات التنفيذ املتصلة بالتقرير بعيداً عن     
علـى جـائزة روبـرت     واحلائز يف جمال حقوق اإلنسان يف غزةاجلليل  دفعت القيادي   قد  و
نأمل أال ينتهي تقرير غولدستون     : " التالية  املالحظة  إبداء وراين، إىل الصكينيدي، راجي    .ف

  .)١٥("من الورق كومةً

__________ 

)١٣( Brandeis University Debate, 6 November 2009 .  وهناك شريط فيديو ملداخلة القاضي غولدسـتون
 .http://www.youtube.com/watch?v=XtbHifKM6sMمتاح على املوقع 

)١٤( “Dore Gold Illustrates UN Goldstone Report Bias Against Israel In Brandeis Debate”, Israel 

News Agency, 5 November 2009. 
)١٥( “UN human rights chief endorses Goldstone Gaza report”, Haaretz, 2 November 2009. 
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م املتحدة لتقصي احلقائق بـشأن      اعتراضات الفلسطينيني على تقرير بعثة األم       - باء  
  نزاع غزة

 تقريـر بعثـة تقـصي       ضدويل معظم االهتمام إىل الشكاوى اإلسرائيلية املوجهة        أُ  -١١
ومل يول أي اهتمام تقريباً للشكاوى الفلسطينية، ويف احلقيقة كرس ممثلو الـسلطة             . احلقائق

. عـراب عـن اعتراضـات     الفلسطينية أنفسهم لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير دون اإل        
ل فهم أفـضل    يصإىل حت الشامل  سعى  هناك اعتراضات ينبغي النظر إليها كجزء من امل        لكنو

  .للقضايا، وكذلك للنقاش
بادئ ذي بدء، ال يويل تقرير بعثة تقصي احلقائق أي اهتمام للظروف احمليطة بوقف                -١٢

صاحبه والذي  ،  ٢٠٠٨يونيه  /إطالق النار املؤقت بني إسرائيل ومحاس الذي أقيم يف حزيران         
. الـصواريخ بـإطالق   جناح ملحوظ يف احلد من العنف عرب احلدود، وخباصة فيما يتعلـق             

إسرائيل خالل وقف إطالق النـار،      الذي مارسته    ازيتفزسأيضاً العنف اال  التقرير  ويتجاهل  
اخل  الذي قتلت فيه إسرائيل ستة فلسطينيني د       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤وخباصة حادث   

عشر إىل غزة، وكذلك احملاوالت املتكررة ملمثلي محاس لتمديد وقف إطالق النار لفترة تصل       
وجتدر اإلشارة إىل أن محاس قدمت هذه       . سنوات إذا رفعت إسرائيل احلصار وفتحت املعابر      

عدم وفاء إسرائيل بالتزاماهتا خالل وقف إطالق النار املؤقت عن طريق           من  بالرغم  العروض  
 يف كل األحـوال مبوجـب       أصالً إن مل يكن رفعه، وهو حصار غري قانوين          ،حلصارختفيف ا 

 بأن عدد الصواريخ اليت أُطلقت مـن        ةوتقر وزارة اخلارجية اإلسرائيلي   . اتفاقية جنيف الرابعة  
  . )١٦( يف املائة خالل فترة وقف إطالق النار٨٠بنسبة اخنفض غزة على إسرائيل 

ور القانون الدويل، مسائل خطرية بشأن ما إذا كان حيق          وتثري هذه العناصر، من منظ      -١٣
 مدى  يف ظل هذه الظروف، خاصة وأهنا رفضت استكشاف       " دفاعياً"إلسرائيل أن تتصرف    

سكان غزة الفقراء املزدحم    ضد  املطلقة العنان   العسكرية  مالءمة إجياد بديل دبلوماسي للقوة      
وجتدر اإلشارة . مقابل أو حىت جيش قوة أعوزهتا أهداف عسكرية واضحةهبم القطاع، وهي    

يف االعتبار رفض إسرائيل السماح للمدنيني،      مل يأخذ   تقرير بعثة تقصي احلقائق     أيضاً إىل أن    
 التحول إىل ج من غزة و   ورفال وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، باخل     مبن فيهم النساء واألط   

دة حظراً صرحياً سياسة    وال حتظر أي من معاهدات أو عهود حقوق اإلنسان املوجو         . الجئني
إغالق السبل يف وجه املدنيني يف منطقة قتال خالل هجمات عسكرية مستمرة وحرماهنم من              

تعارضاً واضحاً مع احلظر الـذي       هذه السياسة تبدو متعارضة      ، لكن ألجمحق البحث عن    
مـع   كما تبدو متعارضة   القاسية والالإنسانية،    ساليبيفرضه القانون العريف الدويل على األ     

__________ 

 : انظر موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية على اإلنترنت )١٦(
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Terror+

in+Gaza+Two+months+since+the+Hamas+takeover +16-Aug-2007.htm.  
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يف توفري احلمايـة للـسكان      املتمثل  واجب إسرائيل األساسي مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة        
وأخرياً، جتدر اإلشارة إىل أن تقرير بعثة تقصي احلقائق خيصص اهتماماً           . اخلاضعني لالحتالل 
 ال يوجـد يف التقريـر       اد شاليط، لكن  ع جل ،سر جندي إسرائيلي وحيد   متعاطفاً ملحوظاً ألَ  

أن عددهم يقدر  ( آالف الفلسطينيني املوجودين رهن االحتجاز        إزاء ن أي قلق مماثل   ب ع اعرإ
  ).، والعديد منهم دون هتمة١٠ ٠٠٠ و٨ ٠٠٠يتراوح ما بني 

وتوحي هذه الفجوات اخلطرية يف تقرير بعثة تقصي احلقائق بأن القول بتحيزه ضد         - ١٤
يل التعاون مع البعثة، يشري التقرير  ويف الواقع، بالرغم من رفض إسرائ     . إسرائيل ال أساس له   

إىل بذل جهود حثيثة على حنو ال يصدَّق اللتقاء شهود متعاطفني مع حجـج احلكومـة                
، مبا يف ذلك أداء النفقات املرتبطة بتقدمي الشهادة اليت مت تلقيها من رئيس بلدية               ةاإلسرائيلي

ونظراً إىل مصداقية   . بسديروت ومن إسرائيليني هلم صلة مباشرة بعملية الرصاص املصبو        
أعضاء البعثة، وخباصة القاضي غولدستون ذاته الذي أصر على إدراج مـزاعم ارتكـاب              
الفلسطينيني جرائم حرب ضمن عمل بعثة تقصي احلقائق، يبدو من غري املسؤول والعبث             
أن تساق ضد االستنتاجات والتوصيات حجة تتمحور حول إما الزعم بأن أي شيء يأيت              

وق اإلنسان حمكوم عليه بأن يكون متحيزاً، أو أن التقرير يبـدي، بـسبب              من جملس حق  
توصله إىل أن جيش الدفاع اإلسرائيلي مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب، حتيزا معاديـا              
إلسرائيل انطالقا من طبيعة استنتاجاته ذاهتا، أو حىت معادياً للسامية يف بعض املزاعم امللتهبة        

  .مثري  على حنو

  الشرعية باألصالةم عد  –جيم   
ورمبا يصح هلذا السبب التغاضي عـن       .  بعثة لتقصي احلقائق    إيفاد استند التقرير إىل    -١٥

 للتحقيق الذي أجرتـه     إىل حد ما  التقييدي  القلق األساسي بشأن ما إذا كان اإلطار القانوين         
وز فيها اجلانب   تقصي احلقائق مناسباً هلذا النوع من املواجهة غري املتناظرة اليت كانت تع           بعثة  

آلة عسكرية عصرية واليت حددت فيها إسرائيل       أمام  الفلسطيين أية أسلحة للدفاع عن نفسه       
سبة اإلصابات على اجلانبني، وإن ن. أهداف حرهبا بأهنا تشمل البنية التحتية املدنية لقطاع غزة     

ـ   ل هـا  في ُتركت جانباً الصدمات الواسعة االنتشار اليت ُتـسبب        نإوحىت   دنيني لـسكان امل
بوضوح أن املواجهـة    تكشف  ،  )صل إىل تسعني يف املائة    ت ابعض علماء النفس بأهن    هايقدر(

ي تسببت فيه عملية    ذوإضافة إىل ذلك، وقع ختريب املمتلكات ال      . )١٧(كانت أحادية اجلانب  
 مثل   االعتماد على  لتوفيق بني بأي شكل ا  فهل ميكن    )١٨(الرصاص املصبوب بكامله داخل غزة    

__________ 

 . أعاله٣انظر الفقرة  )١٧(
ير  الرصاص املصبوب، يرجى الرجوع إىل التقـار  عمليةتكبد أثناء دمار امل ملزيد من املعلومات عن مدى ال      )١٨(

، األرض وانظر أيضا مكتب األمم املتحدة لتنسيق الـشؤون اإلنـسانية     .  أعاله ٣املشار إليها يف احلاشية     
 .http://www.ochaopt.org/gazacrisis/index.php?section=3الفلسطينية احملتلة، 
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هذه، وال سيما يف ظل احتالل فعلي، والقيم واملبادئ اجملسدة يف القانون            األعمى  ري  أداة التدم 
اإلنساين الدويل؟ ففي أقل تقدير، يوحي طابع عملية الرصاص املصبوب بأمهية طرح سـؤال              

 تشجيع اللجنة الدوليـة     ، كبديل عن ذلك   لقبيل يف إطار جملس حقوق اإلنسان، أو      من هذا ا  
  . اسة املوضوع أو تقدمي طلب رمسي إليها بذلكللصليب األمحر على در

  الوالية القضائية العاملية: تنفيذ تقرير جلنة تقصي احلقائق بشأن نزاع غزة  -دال   
 مع ذلـك،    هامن بني أكثر توصيات تقرير جلنة تقصي احلقائق إثارة للجدل، وأمه            -١٦
 من خـالل األنظمـة      "لعامليةالوالية القضائية ا  "لسعي إىل املساءلة عن طريق       التقرير ل  تأييد

وقد صيغت التوصية على النحـو      . القضائية الوطنية اليت تتضمن مثل هذا التفويض القانوين       
يف سياق القدر املتزايد من عدم استعداد إسرائيل لفتح حتقيقات جنائية متتثل املعـايري              ": التايل

ح أمـام الـدول للتحقيـق يف        البعثة االعتماد على الوالية العاملية كسبيل متا      تؤيد  الدولية،  
 املتعلقة بارتكاب خـروق خطـرية، وملنـع         ١٩٤٩انتهاكات أحكام اتفاقيات جنيف لعام      

  .)١٩("اإلفالت من العقاب، وللنهوض باملسؤولية الدولية
واملعمول به منذ وقت طويل يف التصدي للجرائم الدولية العادية، من قبيل القرصنة               -١٧

آثار قانونية، مبا يف ذلك فيما يتعلق       ترتيب  م الوطنية سلطتها يف     أو التزييف، أن متارس احملاك    
اجلديد هو تأكيد   األمر  و. السلوك الذي جيري خارج الوالية القضائية اإلقليمية      على  باجلرائم،  

. هذه السلطة فيما يتصل جبرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية والتعـذيب            
ال متارس سلطتها فيما يتصل جبـرائم احلـرب   إهنا هذا التفويض أو عظم البلدان مثل  ليس مل و

ميكن للبلدان اليت متارس مثل هذه السلطة أن تالحق بتهمة          و. املرتكبة خارج إقليمها الوطين   
حرب من تصرفوا إما باسم إسرائيل أو محاس خـالل عمليـة الرصـاص              ارتكاب جرائم   

  . تهم ومعاقباهتممقاض وتهم وإدانماملصبوب، وذلك بغية اعتقاهل
وبالرغم من وجود طرق سياسية حلماية املدعى عليهم احملتملني من دعوى قانونيـة               -١٨

من هذا القبيل، ال خيضع االعتماد على الوالية القضائية العاملية يف احملاكم الوطنية لقيود مـن                
وال يعترب  . ملتحدةالرامية إىل حتقيق املساءلة داخل منظومة األمم ا       اجلهود  عرقل  مثل تلك اليت ت   

اللجوء إىل الوالية القضائية العاملية مناسباً، كما أشارت إىل ذلك توصية جلنة تقصي احلقائق،              
إال يف احلاالت اليت توجد فيها أسباب حقيقية حتمل على االعتقاد أن حكومة ما ال تستطيع                

وهذا يعين . ادهتام مبحض إرحاسللتحقيق بشكل  ) وواجبها (اخلاص هبا أو لن تستغل امتيازها     
لدفاع ضد اإلفالت من العقاب يكون عرب اإلجراءات احلكومية للدولة اليت           ا وطأن أول خط  

وقد دعا بعض الصحفيني والشخصيات العامـة       . ا تلك اجلرائم  ُيشتبه يف أن رعاياها ارتكبو    
ن ميكن طـرح  اإلسرائيليني احلكومة اإلسرائيلية إىل الوفاء هبذا االلتزام قائلني إنه حىت وإن كا           

__________ 

)١٩( A/HRC/12/48 ١٢٧، الفقرة. 
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 هـذا  اده، فـإن عدت إرعهة اليت تقرير جلنة تقصي احلقائق جانباً بسبب حتيزه املفترض واجل       
 للقـانون اإلنـساين     اًتامامتثاالً  تثل  على حنو مي  يعين أن جيش الدفاع اإلسرائيلي تصرف        ال

  .)٢٠(الدويل خالل عملية الرصاص املصبوب
ـ       وذُكر أن وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية وق       -١٩ ة ت عملية الرصـاص املـصبوب وزعيم

 بسبب  ٢٠٠٩ديسمرب  / ليفين، ألغت زيارة إىل لندن يف كانون األول        ييباملعارضة حالياً، تس  
وأكد ناطق رمسي باسم وزارة اخلارجية اإلسـرائيلية   . )٢١(توقع اعتقاهلا واهتامها جبرائم حرب    

ويوجد بعض  . )٢٢(مات يف غزة  أن أمر اعتقال صدر يف بريطانيا يتهم السيدة ليفين بإدارة اهلج          
يف ألن مكتب السيدة ليفين أصدر بياناً يشري إىل أن رحلتها أُلغيت بسبب تضارب              االلتباس  

وقد أدى إصدار أمر االعتقال هذا، وإن سحب . )٢٣(املواعيد قبل أسبوعني من تاريخ مغادرهتا    
لـة عـدم هتديـد      الحقاً، إىل جهود لتعديل القانون الربيطاين على سبيل االستعجال لكفا         

  .)٢٤( مع املسؤولني اإلسرائيلينية الدبلوماسيتاالتصاال
أنه كانت هناك حاالت أخرى تتعلق بشخصيات عامة أجنبية مثرية          من املهم تذكر    و  -٢٠

وتتعلق أشهر احلاالت الربيطانيـة     . ار فيها القلق بشأن إمكانية احتجازها واعتقاهلا      ثللجدل  
 استجابة لطلب إسباين    ١٩٩٨، عام   هستو بينوشي وابق، أوغ باحتجاز رئيس الدولة الشيلي الس    

بتسليمه ليواجه هتم التعذيب وغريها من التهم اجلنائية املرتبطة بالسنوات اليت قضاها رئيـساً              
كما كانت هناك بعض املشاكل اليت واجهت مؤخراً املسؤولني اإلسرائيليني          . للدولة يف شيلي  

وقد منحت احلكومة الربيطانية وزير الدفاع، إيهود       . ياالذين كانوا يفكرون يف زيارة بريطان     
. )٢٥(باراك، احلصانة من الدعوى القانونية بينما كان يف زيارة إىل لنـدن إللقـاء خطـاب               

__________ 

. ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٤،  تسهاآرعلى سبيل املثال الربوفسور آيف ساغي من جامعة بار إيالن،            ) ٢٠(
 .http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1134917 ،متاح على املوقع

)٢١( “Israeli opposition leader Tzipi Livni ‘cancels London visit over prosecution fears’”, The Daily 

Telegraph, 14 December 2009، متاح على املوقع  
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/6811578/Israeli-opposition-

leader-Tzipi-Livni-cancels-London-visit-over-prosecution-fears.html.  
 UK ponders law change after Tzipi Livni arrest warrant”, BBC News, 15 December“انظر أيضا  )٢٢(

 .http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8415161.stmعلى املوقع ، متاح 2009
)٢٣( “British court issued Gaza arrest warrant for former Israeli minister Tzipi Livni”, The 

Guardian, 14 December 2009متاح على املوقع  
http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/14/tzipi-livni-israel-gaza-arres.  

)٢٤ ( UK to review war crimes warrants after Tzipi Livni arrest row”, The Guardian, 15 December 2009 ،
 .http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/15/israel-tzipi-livni-arrest-warrantمتاح على املوقع 

)٢٥( “Israeli minister Ehud Barak faces war crimes arrest threat during UK visit”, The Guardian, 29 

September 2009. متاح على املوقع  
http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/29/ehud-barak-war-crimes-israel.  
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 ،، يبدو أن احلكومة اإلسرائيلية نصحت نائب رئيس الوزراء٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ويف
  .)٢٦( ألنه قد ُيعتقليف لندنبإلقاء كلمة  بإلغاء التزام ،موشي يعلون

  املستوطنات يف األراضي الفلسطينية وأثرها على التمتع حبقوق اإلنسان  -ثالثاً   

  جتميد االستيطان  –ألف   
جتميداً من عشرة   ،  ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥يف  اقترح رئيس الوزراء نتنياهو       -٢١

لس الوزراء األمـين املـصغر      أشهر للنمو االستيطاين يف الضفة الغربية، وهو ما وافق عليه جم          
تنياهو املبادرة بأهنا جاءت عقب حث      نووصف  . )٢٧( مقابل واحد   صوتا إلسرائيل بأحد عشر  

يتبعها العـامل   حىت  " حنو السالم    "اخلطوة اهلامة األوىل  "ما إن تتخذ إسرائيل       بأنه "أصدقائنا"
بط النفس فيمـا     لض ةسياس"ووصف رئيس الوزراء التجميد بأنه      . )٢٨("العريب والفلسطينيون 

جديدة وإنشاءات جديدة يف يهـودا      بناء  يتعلق باملستوطنات ستشمل تعليق إصدار تصاريح       
وعد أن ُيسمح باستمرار حياة عادية لثالمثائة ألف مواطن         "    ب مطمئناً املستوطنني    ،"ةسامرالو

بية، لكنه  وقد تلقت حكومة الواليات املتحدة اإلعالن بإجيا      . )٢٩("إسرائيلي، إخواننا وأخواتنا  
  .)٣٠(واجه النقد من السلطة الفلسطينية وقيادة حركة املستوطنني على حد سواء

العامة يف مـستوطنات    املباين  وتركز انتقاد الفلسطينيني على أن التجميد مل يشمل           -٢٢
 يف القـدس     السكنية قيد اإلنشاء، أو أي بنـاء       لوحداتمن ا آالف  عدة  الضفة الغربية، أو    

لتجميد اليت أطلقها الرئيس باراك أوباما تتعلق       إىل ا وقد كانت الدعوة األصلية     . الشرقية احملتلة 
قـد  و. بتجميد مؤقت يوسع ليشمل كافة األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية           

__________ 

)٢٦( “General Moshe Yaalon cancels London trip after arrest fear over Gaza bombing”, The Times, 

6 October 2009.متاح على املوقع  
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article6862322.ece. 

)٢٧( Israeli Prime Minister’s Office, “Statement by PM Netanyahu on the Cabinet Decision to 

Suspend New Construction in Judea and Samaria”، متاح على املوقع  
http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/EventsDiary/eventfreeze251109.htm 

)٢٨( “Mideast: settlements ‘moratorium’ still short of freeze”, IPS News, 25 November 2009 متاح ،
 .http://ipsnews.net/news.asp?idnews=49421على املوقع 

)٢٩( Geoffrey Aronson, “Netanyahu pledges to restrain settlement expansion – does it matter?”, 

Foundation for Middle East Peace, vol. 19, No. 6 (November–December 2009) متاح على املوقع ،
http://www.fmep.org/reports/archive/vol.-19/no.-6/PDF. 

 Let us make peace, declares Netanyahu”, The Jerusalem Post, 26“انظـر علـى سـبيل املثـال،     )٣٠(

November 2009. 
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 ،على املبادرة اإلسرائيلية وزيـرة اخلارجيـة      لآلمال  عربت عن رد الواليات املتحدة املخّيب       
على التقدم إىل األمام حنو حل      يساعد  إعالن احلكومة اإلسرائيلية اليوم     إن  " :هيالري كلينتون 

ونعتقد أنه ميكن للطرفني أن يتفقا معاً عن طريق مفاوضـات           . الرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين  
تقوم على حسن النية على نتيجة تنهي الرتاع وتوفق بني اهلدف الفلسطيين املتمثل يف إقامـة                

بادل، واهلـدف   ما يتفق عليه من ت    ، مع   ١٩٦٧ للحياة استناداً إىل حدود      دولة مستقلة وقابلة  
اإلسرائيلي املتمثل يف دولة يهودية ذات حدود آمنة ومعترف هبا تعكس التطورات الالحقـة              

 مدى االبتعاد    عن وال ميكن للمرء إال أن يتساءل     . )٣١("وتليب االحتياجات األمنية اإلسرائيلية   
تليب االحتياجـات األمنيـة   " و "تعكس التطورات الالحقة  "ي   لك ١٩٦٧املتوخى عن حدود    

ويبدو أن مثل هذا التأكيد من مسؤول رفيع املستوى يف حكومـة الواليـات              . "اإلسرائيلية
إلسرائيل إىل مواصلة خلق وقائع على األرض، رمبا حىت وإن كانت هذه            فعلية  املتحدة دعوة   

وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن رئيس الـوزراء        .  للقانون اإلنساين الدويل   ا انتهاك شكلالوقائع ت 
إلسـرائيل   املصطلح االستيطاين    ، يف بيانه الذي أعلن فيه التجميد      ،اإلسرائيلي استخدم مرتني  

 وليس اللغة املعتمدة من األمم املتحدة واجملتمع الـدويل، أي           "ةسامراليهودا و "الكربى، أي   
ضمين طرح  ، وهو ما ميكن تأويله على أنه        "غربيةالضفة ال " أو ببساطة    "الضفة الغربية احملتلة  "

  .)٣٢(للحياة  وليس كخطوة حنو إنشاء دولة فلسطينية قابلة،للضفة الغربيةلضم فعلي 
لمـستوطنني،   ممثلة بداين دايان، رئيس اهليئة الرئيـسية ل        نيطنوستوأعربت حركة امل    -٢٣

ويـستحيل  . معاً حمليـاً   جمت ١٥٠ مواطن يعيشون يف     ٣٠٠ ٠٠٠إننا  ": بتحد عن اعتراضاهتا  
 وقد عززت بيانَ  . )٣٣("وال أعرف كيف سيحدث هذا، لكننا سنخرق هذا التجميد        . جتميدنا
جمموعة متنوعة من مبادرات املستوطنني القانونية وغري العنيفة، وكذلك جمموعة مـن             دايان

د أقل ممـا    ومن املؤكد أن نطاق التجمي    .  عن معارضة التجميد   ةالتعبريات العنيفة غري القانوني   
 وحـدة سـكنية يف      ٣ ٠٠٠بالرغم من التجميد، سيتواصل البناء يف       ف. يبدو للوهلة األوىل  

، وال يسري التجميد على املنشآت العامة بالفعلمستوطنات الضفة الغربية صدرت تراخيصها 
بيد أنه سيؤخر   . من مثل املدارس واحملالت التجارية وقاعات االجتماعات والقاعات اإلدارية        

وإضافة .  خالل فترة التجميد    ُتبىن دة سكنية صدرت تصارحيها، لكنها لن      وح ١٨ ٠٠٠ء  بنا
. بيل إعالن التجميد   حصلت على مئات تصاريح البناء قُ       شىت إىل ذلك، ذُكر أن مستوطنات    

آالف نموا مبقدار عـشرة     ن سكان املستوطنات ميكن أن ي      بيين بيغن، إ   وقال وزير ليكودي،  
 بعد تظاهرة ، من أثر التجميد، قدم رئيس الوزراء    ليلالتقإمعانا يف   و .حىت خالل فترة التجميد   

__________ 

)٣١( “Israel’s announcement regarding settlements”, Hillary Clinton، متاح على املوقع 
http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/11/132434.htm. 

 . أعاله٢٩انظر احلاشية  )٣٢(
)٣٣( “Israel settlement freeze: Benjamin Netanyahu promises 10-month halt, angering allies”, 

Christian Science Monitor, 25 November 2009. 
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 لفائـدة   االقتصاديةنافع  واملاجلديدة   اإلعفاءات الضريبية    ض بع ،كبرية ملستوطنني يف تل أبيب    
حكوميت ستعود إىل سياسات احلكومات السابقة فيما يتعلـق         "بأن   مكما طمأهن  املستوطنني

  . يد بعد فترة التجم)٣٤("بالبناء
ة للمقـرر  بقا ذلك مرات عديدة يف تقارير س     شري إىل وتعد مجيع املستوطنات، كما أُ      -٢٤

من اتفاقية جنيف   ) ٦(٤٩اخلاص وسابقيه، غري شرعية بسبب احلظر املنصوص عليه يف املادة           
وحتظر هذه املادة نقل سكان السلطة القائمة باالحتالل إىل األرض احملتلة، وخباصة يف             . الرابعة
 على النحو املفـروض     - ١٩٦٧االنسحاب اإلسرائيلي إىل حدود     فيها   يبدو   اليت احلالة   هذه

التطور الكثيف لالستيطان   جراء   خلطر كبري    ا معرض - ٢٤٢قانوناً مبوجب قرار جملس األمن      
وشبكات الطرق املخصصة لإلسرائيليني فقط املتصلة به وتواصل بناء احلاجز الفاصل واملسعى     

امة وقائع مواتية على األرض ستعتمد عليها إسـرائيل يف هنايـة املطـاف              الذي ال يكل إلق   
إىل وأخرياً، كان مثة إشارات من السيد نتنياهو        .  متفق عليها   ما كأساس للتفاوض على نتيجة   

 على بدء حمادثات سـالم، فـإن        ةوافقاملأنه إذا مل تقم السلطة الفلسطينية قريباً بالرد باملثل ب         
ما إذا كان هذا التعليق سـيكون ذا شـأن   إن معرفة و. )٣٥(جميد اجلزئي إسرائيل قد تعلق الت   

حمل تساؤل، بالنظر إىل الفجـوة      تبقى  ملفاوضات  اسبق  ذي ي الرد  يتجاوز تشويش األخذ وال   
ها وما يسعى الفلسطينيون للحصول     ديما يبدو أن إسرائيل تعتربه أفضل عرض ل        الشاسعة بني 
  . مقبولة عليه كنتيجة

  ولويات اإلقليمية الوطنية اإلسرائيليةخطة األ  -باء   
مبـستقبل  ي بالنوايا احلقيقيـة إلسـرائيل فيمـا يتعلـق           شهناك تطورات أخرى ت     -٢٥

مقدمة النسحاب إسرائيل من الـضفة      باعتباره   وهي تقوض مصداقية التجميد      ،املستوطنات
ويف هذا الصدد،    .الغربية، على األقل من األراضي الواقعة خارج ما ُيسمى الكتل االستيطانية          

خلطة متويل املستوطنات    ٥صوتاً مقابل    ٢١ب ُيعترب اعتماد جملس الوزراء اإلسرائيلي بأكمله       
 مـستوطنة   ٩٠وايل  حل إىل حدود ثالثني مليون دوالر       "اإلقليمية الوطنية ويات  األول"ار  يف إط 

تثمار أي ملثل هذا االسفليس . )٣٦( تطورا مثريا لالنزعاج مستوطن موجود،١١٠ ٠٠٠تؤوي  
معىن إذا كانت إسرائيل تفكر يف التخلي عن سيطرهتا احلقيقية على الضفة الغربية، مبا أن هذه                

، تـرم وكما الحظ املفاوض الفلـسطيين احمل     . املستوطنات منتشرة على كامل األرض احملتلة     
 ويكشف أهداف إسرائيل    "خدعة"صائب عريقات، فإن هذه التحركات تثبت أن التجميد         

__________ 

 . أعاله٣٣انظر احلاشية  )٣٤(
 .املرجع نفسه )٣٥(
)٣٦( “Israel votes new funding for settlements”, Reuters Alertnet, 13 December 2009. 
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تس، ييناتشيوفال   وأكد مقرب من السيد نتنياهو يف جملس الوزراء، وزير املالية         . )٣٧(احلقيقية
هذا القلق باإلشارة إىل أن خطة األولويات ُتظهر أن حكومة نتنياهو تواصل دعم املستوطنني              

تكمـن  ": يلآرتس حيمل توقيع زيف بارئ    وقد ُنشر انتقاد الذع يف ها     . )٣٨(بالرغم من التجميد  
. ..لكيفية اليت جتعل هبا اخلريطة اجلديدة قرار جتميد البناء يف املستوطنات بـاطالً            احلماقة يف ا  

وقـائع  واهلدف إذاً هو إنشاء فرص سكنية يف املستوطنات وزيادة عدد املستوطنني، وكذلك      
حق الفلـسطينيني يف    إعمال  ا يبدو أكثر تدمرياً لتوقعات      مو. )٣٩("مريبة أخرى على األرض   

 السابقة كما لو كانت جـزءاً مـن كتـل           "املستوطنات اهلامشية "عاملة  مهو  تقرير املصري   
عاً رئيـسياً للمـستوطنات     يجيعل خطة األولويات اإلقليمية الوطنية توس     هو ما   استيطانية، و 

 شيء دائم حىت اختتـام حمادثـات        ه ليس هناك  لكن رئيس الوزراء رد باإلعالن أن     . الدائمة
علـى  رت يف الرد بإصدار توجيه حيظر       فككر أن السلطة الفلسطينية     وذُ. )٤٠(الوضع النهائي 

  .)٤١(الفلسطينيني العمل يف مستوطنات الضفة الغربية

  اهلجوم على مسجد حسن خضر  -جيم   
 حوادث عنف املستوطنني عقب إعالن التجميد هو إحـراق مـسجد          ألعل أحد أسو    -٢٦

لقـد  . ٢٠٠٩ديـسمرب   /األول كانون   ١١حسن خضر يف قرية ياسوف جنوب نابلس، ليلة         
وكُتبـت علـى    . )٤٢(أُحرقت مكتبة املسجد وأتلفت نسخ من القرآن وأشياء مقدسة أخـرى          

 عقاباً للفلسطينيني، بغية التعويض عـن       "رد للصاع "اجلدران عبارات أكدت أن هذا ما يسمى        
وهو من  وأوضح احلاخام يوسف إليتزور،     . األعباء اليت فُرضت على املستوطنني نتيجة التجميد      

 فلن -إذا مل ينعم اليهود بالسكينة      ": معهد تلمودي يف مستوطنة يتزهار، بوصفه مؤيداً لإلحراق       

__________ 

 .املرجع نفسه )٣٧(
 .املرجع نفسه )٣٨(
)٣٩( “The map of national folly”, Zvi Bar’el, Haaretz, 14 December 2009    متـاح علـى املوقـع ،

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1134595.html. 
)٤٠( "Palestinians. National priority map is blueprint for settlement expansion", Haaretz, 19 

December 2009، متاح على املوقع http://www.haaretz.com/hasen/spages/1134699.html ،  وانظـر
 املتاح على املوقع ،"Labor ministers: help periphery, not settlements", Ynet, 12 October 2009 أيضاً

http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3817996,00.html. 
)٤١( Palestinians try to wean themselves off West Bank settlements”, The Jewish Journal, 14 

December 2009 متاح على املوقع ، 
http://www.jewishjournal.com/israel/article/palestinians_try_to_wean_themselves_off_west_ba

nk_settlements_20091214/..  
)٤٢( “Settlers attack West Bank mosque and burn holy Muslim books”, The Times, 11 December 2009 ،

 .http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6953281.eceمتاح على املوقع 



A/HRC/13/53/Rev.1 

GE.10-14085 16 

ينعم العرب هبا أيضاً؛ وإذا كسب العرب بسبب العنف ضد اليهود، فسيكسب اليهود بـسبب     
 لكن الزعماء اليهود عموماً، مبن فيهم رئيس الوزراء والرئيس، شجبوا         . )٤٣("العنف ضد العرب  

وأدان العديد مـن    . )٤٤(اجلرمية ضد املسجد ودعوا إىل إجراء حتقيق ومعاقبة من أضرموا احلريق          
احلاخاميني، مبن فيهم حاخاميون من عدة مستوطنات جماورة، اجلرمية واصـفني إياهـا بأهنـا               

 ومعلنني أنه ال جيوز انتهاك حرمة األماكن الدينية وأهنا خـارج جمـال              "تشويه للقيم اليهودية  "
وأدىل روبرت سريي، املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسـط،           . )٤٥(كفاح الوطين ال

وهذا اهلجـوم   . إن تدنيس مكان من أماكن العبادة أمر مؤسف       ": بالتعليق التايل على احلادث   
جزء من ظاهرة أوسع ومتواصلة لعنف املستوطنني ضد املـدنيني الفلـسطينيني وأمالكهـم              

لسلطات اإلسرائيلية جهداً ُيذكر إلنفاذ سيادة القانون علـى املتطـرفني           وال تبذل ا  . وأراضيهم
وقد حـدثت عـشرات مـن       . )٤٦("العنيفني، وهو ما يؤدي إىل جو من اإلفالت من العقاب         

 األخرى اليت تسبب فيها التجميد، طال فيها عنف املستوطنني املمتلكات           "رد الصاع "حوادث  
 الزيتون اليت تعد السلطة القائمـة بـاالحتالل ملزمـة           والزراعة الفلسطينية، وال سيما أشجار    

وعالوة على ذلك، كانت مثة مشاعر قلق فيما يتـصل          . )٤٧(حبمايتها كإحدى أوىل األولويات   
  .بعدم كفاية احلماية اليت توفرها قوات األمن اإلسرائيلية وحمدودية التحقيقات

  مستوطنات القدس الشرقية  -دال   
اإلحاطة علماً باملسعى األصلي الرامي إىل إقناع احلكومـة  هو ة   املالحظة األولي  مفاد  -٢٧

وكان .  النمو االستيطاين، مبا يف ذلك القدس الشرقية       كلاإلسرائيلية بوضع حظر مؤقت على      
 أن يثبت على األقل بعـض االنفتـاح علـى الـسماح           فيه من شأن إدراج القدس الشرقية    

، "النمـو الطبيعـي  "ويبدو أن اإلصرار على . للفلسطينيني بالتطلع إىل دولة عاصمتها القدس    
اإلخالء م البيوت وحاالت    هد يف الضفة الغربية، وتسريع معدل       ده بالتجمي بطوخاصة عند ر  

وحي بعدم رغبة إسرائيل يف إدراج أي بند يتعلـق      توحرمان الفلسطينيني من حقوق اإلقامة،      
__________ 

)٤٣( The people who want to set things ablaze”, Ynet متاح على املوقع ،
http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=37197. 

)٤٤( Netanyahu to officials: catch ‘criminals’ behind mosque attack”, Haaretz, 19 December 2009 ،
 .http://www.haaretz.com/hasen/spages/1134455.htmlمتاح على املوقع 

 IDF on high alert after mosque arson”, The Jerusalem Post, 12 December“انظر على سبيل املثال،  )٤٥(

 ، متاح على املوقع 2009
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1260447421277&pagename=JPArticle%2FShowFull.  

)٤٦( UN Daily News. 14 December 2009 متاح على املوقع ،
http://www.un.org/news/dh/pdf/english/2009/14122009.pdf. 

انظر على سبيل املثال منشورات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مثال محاية املدنيني، من أجل معلومات                )٤٧(
 . http://www.ochaopt.org:  متاحة على العنوانومجيع التقارير. حميَّنة
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ويتعزز هذا االنطباع بإعالن    . اعلرتلبعاصمة فلسطينية يف القدس يف أي هناية متفاوض بشأهنا          
يكون على ديوانه، وكذلك على السلطات البلدية، أن يوافق من          ه س رئيس الوزراء نتنياهو أن   

طاً أكرب للـنفس يف     بوبطبيعة احلال، ميكن أن يعين هذا ض      . )٤٨(دماآلن فصاعداً على أوامر اهل    
  .وسيكشف الزمن هذا. املستقبل

الء السكان الفلسطينيني يرمي إىل اسـتعادة منـازل         وحياجج اإلسرائيليون بأن إخ     -٢٨
 عندما كانت القدس الـشرقية خاضـعة        ١٩٦٧-١٩٤٨فترة  الاليهود اليت صودرت خالل     

ريد عدد من الفلسطينيني مـن حقـوق         شهد جت  ٢٠٠٩لكن عام   . الحتالل وإدارة األردن  
تلـك   خـالل    وقد حرم . ٢٠٠٧ إىل   ١٩٦٧اإلقامة أكرب من أي سنة يف الفترة املمتدة من          

ويفسر الفلسطينيون  . )٤٩(ميق فلسطينياً من وضع امل    ٤ ٥٧٧السنة، وفقاً لألرقام اإلسرائيلية،     
هذا النمط السلوكي على أنه مسعى إىل تغيري التوازن الدميغرايف يف القدس الشرقية من أجـل        

 يهودي   مستوطن ٢٠٠ ٠٠٠وهناك حالياً حوايل    . تعزيز املزاعم اإلسرائيلية يف القدس برمتها     
يهـود  مـن ال   يف املائة    ٦٥يف القدس الشرقية، وهو ما جيعل فئيت السكان يف القدس حوايل            

قد أويل اهتمـام    و. )٢٥٠ ٠٠٠(فلسطينيني  من ال  يف املائة    ٣٥مقارنة بنسبة   ) ٥٠٠ ٠٠٠(
يان وزراء خارجية االحتاد األورويب بشأن عملية السالم يف الشرق األوسط يف أوائل كانون              لب

جـرى  مسودة مبكـرة    يف   بداوقد  . ديسمرب، وخباصة الفقرة املتعلقة بالقدس الشرقية     /األول
رة أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية         تأييد تام لفك   السويدها وأعدهتا   بيسرت

بيان الوزاري  ال بداوبعد ضغوط كثيفة،    . )٥٠(املستقبل، وهو ما أزعج احلكومة اإلسرائيلية       يف  
إذا كان لـسالم    ":  حيث اختتم بعبارات عامة غامضة     ،التباساًحتاد األورويب أكثر    النهائي لال 

 طريق املفاوضات إىل سبيل حلـل وضـع القـدس           نتوصل ع حقيقي أن يقوم، فيجب أن يُ     
وقد كان البيان أكثر دعماً للفلـسطينيني فيمـا يتـصل           . )٥١("كعاصمة مستقبلية للدولتني  

 باعتبارها انتهاكات حلقـوق الفلـسطينيني اخلاضـعني         واإلخالء اليت أدينت  اهلدم  بعمليات  
وميتلك جملس حقـوق اإلنـسان      . لالحتالل وباعتبارها انتهاكات إسرائيلية للقانون الدويل     

كامل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس لتالهلا الحصالحية اإلصرار على إهناء إسرائيل 
إسـرائيل  إىل تقـاعس    امل وكذلك بالنظر    الشرقية، وذلك كأساس لسالم عادل ودائم وش      

__________ 

انظر بشأن هذه املسألة جمموعة من املقاالت املتعلقة باخلطط اإلسرائيلية للتوسع االستيطاين يف القـدس                )٤٨(
ــسالم اآلن،  ــشرقية، ال ــاين١٨ال ــشرين الث ــوفمرب / ت ــوان ٢٠٠٩ن ــى العن ــة عل : ، املتاح

http://peacenow.org/entries/East_Jerusalem_settlement_expansion. 
 Isabel Kershner, “Jewish Nationalists Clash withلالطالع على حتليل يف هـذا الـشأن، انظـر      )٤٩(

Palestinians”, Financial Times, 1 December 2009.  
)٥٠( “EU trying to ‘provoke’ Israeli government, analyst says”, EU Observer, 1 December 2009 ،

 .http://euobserver.com/9/29081املوقع متاح على 
)٥١( Europe softens Middle East statement after condemnation from Israel”, The Guardian, 8 

December 2009.  
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السلطة القائمة باالحتالل، كما حيددها القانون      تها  صفاملستمر عن القيام بواجباهتا القانونية ب     
  .اإلنساين الدويل

  املظاهرات ضد اجلدار يف الضفة الغربية  -رابعاً   
ة احملتلة، كما   دار الفصل يف األرض الفلسطيني    جل ٢٠٠٢تواصل منذ عام    امل بناءاليعد    -٢٩

أثبتت تقارير سابقة، أحد أوضح أمثلة الطابع غري الشرعي لالحتالل اإلسـرائيلي للـضفة              
الغربية، حيث ينتهك انتهاكاً مباشراً عدة حقوق أساسية من حقـوق اإلنـسان املكفولـة               

ية وقد أكدت هذا التقييم فتوى حملكمة العدل الدول       . ها احلق يف تقرير املصري    نموللفلسطينيني،  
سرائيل إىل هـدم اجلـدار ودفـع        اعتمدت بأربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد ودعت إ        

وقد قبلت اجلمعيـة العامـة هـذه        . )٥٢(تعويضات إىل الفلسطينيني الذين تضرروا بتشييده     
وال عجـب أن    . )٥٣( إسرائيل مطلقـاً    من األصوات، ورفضتها   االستنتاجات بأغلبية ساحقة  
تشييده ة الغربية الذين تأثروا تأثراً مباشراً باجلدار حاولوا عرقلة          الفلسطينيني املقيمني يف الضف   

. غري عنيفة بشكل كامل تقريباً    أساليب  ومنعه يف حدود اإلمكان، معتمدين      عليه  ض  ارتعاالو
همت إسـرائيل باسـتخدام   وقد اتُّ.  يف الوقت احلاضرةتزال أعمال املقاومة هذه متواصل    وال

عدة أرواح وإيقاع جروح يف تعاملها مع املظـاهرات         إزهاق    يف تسببحيث ت القوة املفرطة   
 سـالم   اءطبينهم فلسطينيون وإسرائيليون ونش   والناشطني املناهضني للجدار الذين يوجد من       

وأبلغ شهود وجمموعات حقوق اإلنسان عن استخدام الذخرية احليـة يف           . من بلدان أجنبية  
وتتواصل املظـاهرات   . )٥٤(رصاص املطاطي  الغازات املسيلة للدموع وال    اعدة مناسبات، وكذ  

ويف كـانون   . )٥٥(لفلـسطينيتني واقع اجلدار يف قـرييت بعلـني ونعلـني ا         األسبوعية عند م  
، اعتقل عبد اهللا أبو رمحة، أستاذ التعليم الثانوي ومنسق اللجنة الشعبية            ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

زوجتـه  يف حـضور    نية صباحاً   الثاالساعة   يفبيته  من  ملقاومة اجلدار واالستيطان يف بعلني،      
مـن  ترويع وإذالل    بيته سبع سيارات جيب عسكرية يف عملية         ت تطوق وأطفاله، بينما كان  

__________ 

 ٩اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، فتوى حمكمة العـدل الدوليـة،                  )٥٢(
 .٢٠٠٤يوليه /متوز

 . يف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠املعتمد يف  ١٠/١٥ -دإط اجلمعية العامة قرار ) ٥٣(
 Eight Palestinians wounded near Jerusalem, dozens suffer tear gas“ انظر على سـبيل املثـال    )٥٤(

 attacks in Nil’in, demonstration in support of Swedish initiative in Bil’in”, Al Jazeerah Info, 4 

December 2009. 
 Non-violent protests against West Bank barrier turn increasingly“انظر علـى سـبيل املثـال     )٥٥(

dangerous”, The Guardian, 27 April 2009. 
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وقد وجهت للسيد أبو رمحة هتمة امتالك أسلحة . )٥٦(املؤكد أهنا مل تكن ختدم أي هدف أمين       
 اإلسرائيلية اليت    جتميع لقنابل الغاز املسيلة للدموع     ا أهن اتضح، ويا للعجب،   ةغري قانوني صفة  ب

 كـانون   ١٦يف   قلوعلى هذا املنوال، اعتُ   . أطلقتها قوات األمن اإلسرائيلية على املتظاهرين     
محلة أوقفوا اجلـدار    قائد  حقوق اإلنسان احملترمة دولياً،     أحد وجوه    ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

. "التحريض"، ووجهت له هتمة جرمية      دعوته إىل األساليب غري العنيفة، مجال مجعة      املعروف ب 
 احلملة املناهضة ل من معنوياتالنيَّة إسرائيل يف ثل هذه التهم بقوة بنيَّ   ملوتشي العبثية الواضحة    

للجدار عن طريق جترمي النشاط غري العنيف يف جمال حقوق اإلنسان، وهو منط سلوكي ينبغي            
يلية غـارات   وقد نفذت قوات األمن اإلسرائ    . ثري قلقاً بالغاً لدى جملس حقوق اإلنسان      يأن  

  .)٥٧(ليلية أخرى على النشطاء املناهضني للجدار يف نابلس يف عدة مناسبات يف اآلونة األخرية

  حصار غزة  -خامساً  
يرثـى  احلالة اإلنسانية يف غزة  سنة على عملية الرصاص املصبوب، مل تبق       بعد مرور   -٣٠

 حيث  ،غزة سارياً متاماً  احلصار التام لقطاع    ال يزال   و. وإمنا تفاقمت حسب،  فهلا كما كانت    
 ١,٥ل رب ثالث سنوات وساهم يف تدهور الصحة البدنية والنفـسية           اقمضى عليه اآلن ما ي    

نفلونزا اخلنـازير   الوفيات اليت حدثت مؤخراً نتيجة إ     سلسلة من   أثارت  وقد  . مليون شخص 
 تقلصت مقاومتهم بسبب عدم كفاية      سكاٍنيف صفوف   خماوف من أن حيدث املرض جمزرة       

وعالوة علـى   . )٥٨( حتت التهديد املستمر   من جهة أخرى   ويعيشون   ،ذاء والرعاية الصحية  الغ
 فحسب، وإمنـا    يف غزة عيش  خماطر ال  فال يزيد    ذلك، يتواصل تدهور نظام الصرف الصحي،     

املعاجلـة   أو    مليون لتر من مياه الصرف الصحي غري املعاجلة        ٥٠-٤٠إغراق  يؤدي أيضاً إىل    
ث أجزاء من إمدادات املياه يف غـزة        يلوت ذلككو األبيض املتوسط،     يوم يف البحر   كلجزئياً  

أعمال القتال يف غزة يف كـانون        انتهاء   وبعد. )٥٩( للخطر ض األمساك يف املياه الساحلية    يعرتو
يار مل ٤,٥يناير املاضي، تعهدت الدول اجملتمعة يف مؤمتر للماحنني يف شرم الشيخ مبنح             /الثاين

بيد أن إسرائيل وسعت حصارها ليشمل عملياً مجيع مـواد البنـاء،            . إلعادة بناء غزة  دوالر  
اهلائـل الـذي أحدثتـه عمليـة        إلصـالح الـدمار     حائلة بذلك دون اجلهود الراميـة       

  .املصبوب الرصاص
__________ 

ــال     )٥٦( ــبيل املث ــى س ــر عل  http://freedetainees.org/category/abdullah-abu-rahma orانظ

http://www.indymedia.org.uk/en/2009/12/443605.html. 
ميكن االطالع على مزيد مـن املعلومـات يف موقـع محلـة أوقفـوا اجلـدار علـى اإلنترنـت                      )٥٧(

http://www.stopthewall.org/news/. 
)٥٨( Swine flu cases confirmed in Gaza”, Maan News Agency, 6 December 2009  متاح على املوقـع ،

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=244570. 
 ./http://www.gazagateway.org على اإلنترنت يف Gaza Gatewayوفق ما ذكر موقع  )٥٩(
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وتظهر آخر األرقام الـيت أعلنتـها       . إال جزئياً للسكان  أيضاً غري متاحة    والكهرباء    -٣١
 يف املائة ٢٥ نسبةبإىل مقدار يقل ادات الكهرباء قلصت شركة توزيع الكهرباء يف غزة أن إمد

 ساعات يف اليوم، وألربعة أيام يف األسـبوع        لثماين   الطلب الفعلي، وأهنا غري متاحة إال     عن  
 يف املائـة    ٣٥الكهربـاء إىل     نقص    توزيع الكهرباء يف غزة أن يزيد      ةوتتوقع شرك . )٦٠(فقط

 ساعة  ٣٢-١٨السكان دون كهرباء حويل     قى  بييتوقع أن   خالل شهور الشتاء املقبل، حيث      
 القيود املفروضة على توافر قطـع الغيـار         نالناشئ جزئياً ع  النقص  ويعد هذا   . يف األسبوع 
نقص كما جعل   . صالح أحد أوجه العقاب اجلماعي غري الشرعي املرتبط باحلصار        الالزمة لإل 

انع والدفيئات العمل بـشكل     واملصاملخابز  وقود الطبخ والكهرباء من املستحيل تقريباً على        
  .)٦١(فاقم ظروف الفقر والبطالة ا موهو عادي، 

 كيلومتراً  ١١-١٠جدار حتت األرض ميتد على      أنه جيري بناء     ثابتةوذكرت تقارير     -٣٢
والغرض . مع قطاع غزة   احلدود   يف اإلقليم املصري قرب   سطح األرض   حتت  متراً   ١٨بعمق  

القومي املصري واالحتراز من عمليات تسلل عناصر ذات        من هذا البناء محاية األمن      املذكور  
 بعض القلق اإلسرائيلي احلقيقي     ومن جهة أخرى، قد يوجد    . أنشطة إرهابية ُتنفَّذ داخل مصر    

 بسبب قسوة وطول    ة إنساني إغاثةخط  ك  أيضاً أنفاق تعمل  إىل غزة عرب     من هتريب األسلحة  
ا هو مفهوم من    وكم. الالزمة للحياة العادية   على السلع     غري القانوين  مدة احلصار اإلسرائيلي  
اً اقتصادياً شديداً مفروضاً من اخلارج، نشأ اقتصاد بديل يف قطاع غزة أي جمتمع يواجه إكراه

إال فيما خيـص املـسؤوليات      تدمري األنفاق ووقفها    لذا ال ُيناقش    . د سوقاً سوداء حيوية   ولَّ
 بصفتها سلطة االحتالل مسؤولة مـن الناحيـة         القانونية امللقاة على عاتق إسرائيل، اليت تعد      

وعلى أي حال، يتمثل الواقع األساسي يف عدم قانونية         .  غزة  قطاع  سكان القانونية عن محاية  
ومن هـذا املنطلـق،     . احلصار، الذي يعد شكال دائما ومجاعيا من أشكال العقاب اجلماعي         

لـسكان املـدنيني يف قطـاع       يشكل احلصار انتهاكا أساسياً ملسؤولية إسرائيل عن محاية ا        
  .احملتل غزة
الفلسطينيني يف الـشرق      األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني     ةوقد شرعت وكال    -٣٣

 للفلسطينيني الذين شردهتم هجمات السنة املاضية؛ وقد        ية يف بناء منازل طين    )األونروا (األدىن
 مـرتالً طينيـاً     ١٢٠ على بنـاء      وتقوم اخلطة املعلنة   ،هي مؤخراً من بناء أول مرتل طيين      انُت

ويعـد رداً   ويتطلب بناء املنازل ثالثة أشـهر       . )٦٢( دوالر لكل واحد منها    ١٠ ٠٠٠ بكلفة
رب عليها احلصار من قبيل اإلمسنـت والزجـاج         وجود مواد البناء اليت ضُ    مباشراً على عدم    

__________ 

)٦٠( “Gaza power cuts up to 32 hours per week”, Maan News Agency, 13 December 2009 . 
ب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية،      مكت،  رصد الشؤون اإلنسانية  لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر         )٦١(

 .http://www.ochaopt.org، متاح يف املوقع ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
)٦٢( UNRWA builds mud homes in Gaza”, Ynet, 13 December 2009. 
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إزاء ية ترحيب، لكنها صغرية بـشكل مـثري للـسخر   حمل وهذه اإلشارة اإلغاثية   . والفوالذ
  .لذين شردهتم عملية الرصاص املصبوباآلالف ا

وقد دعا العديد من قادة العامل، مبن فيهم توين بلري مبعوث اللجنة الرباعية، والرئيس                -٣٤
أوباما وكذلك اجلمعية العامة، إسرائيل إىل رفع احلصار وفتح املعابر ووضع حد لنظام العقاب 

وقـد مت   . هم، لكن دون جدوى حـىت اآلن      رمت ب قطاع غزة  سكانابتلي به   اجلماعي الذي   
أزمة ثقة يف مدى    إلهناء احلصار، ما ولَّد     التغاضي باستمرار عن حتدي إسرائيل هلذه الدعوات        

 لألسـرى،   حىت الشائعات املستمرة بتبادل وشـيك     و .صدق اجملتمع الدويل ونواياه احلقيقية    
ال َتِعـد   ألسرى الفلسطينيني،   عدة مئات من ا   إىل جانب   ليط  اسراح جلعاد ش  مبوجبه   يطلق

نتيجـة  إلسرائيليني  يف صفوف ا   إصابات   ةأيأن عدم تسجيل    كما  . )٦٣(بوضع حد للحصار  
أي مل يؤديا إىل    بوب أو تراجع هذه اهلجمات      ص امل صاهلجمات الصاروخية بعد عملية الرصا    

أنـه األشـد     املدين يف غزة هو الذي أثبت        ، كان اجملتمع  اهلائلةوأمام هذه التحديات    . تغيري
  حيملون اإلمدادات الطبية والغذائيـة     وقد حاولت عدة قوافل لنشطاء    .  ضد احلصار  اميمتص

وتعد مثـل  .  طلب إذن العبور من القاهرة   د صعوبات عن  هاالعبور إىل غزة من مصر، وواجهت     
  حرب مشروعيٍة نيابة عـن الفلـسطينيني       هذه املبادرات تعبريات رمزية عن االلتزام خبوض      

تـربز  كما  . شدة غري عادية   ل ةأحواهلم اجلماعي وقوقهم األساسية تتعرض للقمع     دامت ح  ما
مبسؤولياهتا يف محاية سكان غزة     للوفاء  هذه املبادرات حمدودية قدرة األمم املتحدة وجهودها        

  . سنة٤٢دام أكثر من الذي ظامل الحتالل هذا االاملدنيني من 

  حمنة الالجئني الفلسطينيني  -سادساً  
وغري مرحب به يف الوضع العام للرتاع الفلسطيين اإلسرائيلي هو تناقص           هام   تغري   مثة  -٣٥

حنـة  مبـا يتـصل مب    االهتمام يف اخلطاب الدبلوماسي وخطاب حقوق اإلنسان ذي الصلة،          
ومبـا أن  . الالجئني الفلسطينيني، وخباصة ما يتعلق مبدى ضرورة إعمال حقوقهم كالجـئني     

األرض الفلسطينية احملتلة، فإن املناقشة سـتكون حمـدودة         بإال  تعلق  والية املقرر اخلاص ال ت    
 نولكن ال ينبغي جتاهل التداعيات األوسع على جمموع الالجئني الفلسطينيني الذي          . بالضرورة

والسؤال األساسي هو ما إذا كان الالجئون الذين يعيشون يف      . عن أربعة ماليني  عددهم  يزيد  
لعودة مبوجب القانون الدويل إذا كانوا قد أُجـربوا علـى       غزة والضفة الغربية يتمتعون حبق ا     

) ٣-د(١٩٤والنص األساسي هنا هو قرار اجلمعيـة العامـة          . ١٩٤٨ عام    أو فروا  املغادرة
تقرر وجوب السماح   ": ١١، وال سيما الفقرة     ١٩٤٨سمرب  دي/ كانون األول  ١١املعتمد يف   

ودة إىل ديارهم والعيش بسالم مـع       بالعودة، يف أقرب وقت ممكن، لالجئني الراغبني يف الع        
  ."...كات الذين يقررون عدم العودة جرياهنم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتل

__________ 

)٦٣( “Israel debates prisoner swap”, Al Jazeera, 21 December 2009. 
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وتفتقر قرارات اجلمعية العامة بطبيعتها إىل سلطة إلزام مستقلة، وال ُتنشئ التزامـات               -٣٦
ومات على حنـو  لكن يف هذه احلالة، يبدو أهنا كانت تعرب عن توافق آراء تشاطره احلك   . قانونية

 عموماً  ١١وتفسر لغة الفقرة    . واسع وقتها فيما يتعلق حبقوق الطرفني، وبذلك يستحق التنفيذ        
على أهنا تعطي حقاً غري مشروط يف العودة إىل الوطن، وفقاً للقانون العريف الدويل، بالرغم من                

لى من جيوز له دخـول      أن التنفيذ كان متبايناً بسبب الرقابة اليت متارسها الدول ذات السيادة ع           
ويبدو أن اجلزء الثاين من الفقرة، عند النظر فيه بعناية أكرب، ينحو منحى التنفيذ، حيث . أراضيها

بتسهيل عودة ") اليت كانت وقتها متثل األمم املتحدة يف حماولة حل الرتاع   (يوعز إىل جلنة التوفيق     
  ."...واالجتماعي الالجئني، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم االقتصادي 

قوهتا الدبلوماسية لتقليص تطلعـات     مع مرور السنوات    وما فتئت إسرائيل تستخدم       -٣٧
بيد أن قضية الالجئني ظلـت      . الفلسطينيني فيما يتعلق مبمارسة حق العودة إىل أدىن احلدود        

 الذي صدر باإلمجاع    ٢٤٢ وقد دعا القرار الرمسي      . وخالهلا قضية بارزة   ١٩٦٧حىت حرب   
 باعتبارها عنصراً أساسياً    "تسوية عادلة ملشكلة الالجئني   " إىل   ١٩٦٧جملس األمن يف عام     عن  

ميثل ) ٣-د(١٩٤ من قرار اجلمعية العامة      ١١يف تصوره للسالم، لكن التحول عن لغة الفقرة         
 مـسألة   "عادلة"عىن  مواجلهة اليت حتدد     "تسوية عادلة " معىن   مسألة ترك   تراجعاً جزئياً مبا أنه   

ـ باالو. "مشكلة الالجـئني  "وال يشري إىل حقوق الالجئني وإمنا إىل        . حةًمفتو ل سـريعاً   انتق
 الذين يعيـشون    ، ليس هناك إال القليل من النقاش عن احملنة احلالية لالجئني          ٢٠٠٩عام   إىل

املفوضة العامـة لألنـروا،     ويشاطر املقرر   . رية يف غزة والضفة الغربية    ألجيال يف ظروف مز   
 ٦٠ دون حل ملدة      هذه  قضايا الالجئني  بقاءبأن  ، التقييم الذي أجرته مؤخراً،      زيد أبو كارين

وبعباراهتا، . لأمر غري مقبو  وتشريدهم  عاماً بعد نزع ممتلكات عدة مئات آالف الفلسطينيني         
. )٦٤("خطوة أوىل حنو معاجلة عواقب ذلك الظلم      ... بستني عاماً من الظلم   "يشكل االعتراف   
فيما تستمر حاالت التشريد    ": نداءيد عن قلقها بصورة مؤثرة يف شكل        بوزوعبَّرت السيدة أ  

القسري يف خمتلف أحناء الضفة الغربية، حيث يتم طرد الفلسطينيني من بيـوهتم يف القـدس                
أمل حين الوقت بعد ألولئك املنخرطني يف عملية الـسالم          : الشرقية، فإنين أطرح سؤالً بسيطاً    

  .)٦٥("ة قضية الالجئني الفلسطينيني؟حلشد اإلرادة والشجاعة ملعاجل

  املقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات  -سابعاً   
لقد صدمت عملية الرصاص املصبوب ضمري اإلنسانية، حيـث أثـارت مـشاعر               -٣٨

ازدادت هذه املشاعر قوة مع     وقد  .  وكفاحه التضامن حول العامل مع حمنة الشعب الفلسطيين      
الدول األعضاء فيها مستعدة أو     ة وال األمم املتحدة، وال أقوى       أنه ال الدول اجملاور   بدراك  اإل

__________ 

)٦٤( “Confronting Dispossession”, Karen AbuZayd, Maan News, 9 December 2009. 
 . املرجع نفسه )٦٥(



A/HRC/13/53/Rev.1 

23 GE.10-14085 

 حتت احلـصار،    شعبٍنظر   م حركلقد  و. محاية الشعب الفلسطيين وَصون حقوقه    قادرة على   
اليت تقع  ، اإلحساس بأن هناك بعض املسؤولية        يف قطاع غزة   حىت اآلن كثر من ثالثني شهراً     أل

وُتعدُّ محلة املقاطعة وسـحب     . ة مالئمة غري عنيف   لناس يف كل مكان يف اختاذ إجراءات      على ا 
 ممارسة ضغط اقتصادي    االستثمارات والعقوبات العاملية اليت يقودها اجملتمع املدين والرامية إىل        

هذه احلملة وما فتئت واجتماعي سلمي لوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي نتيجة لتلك املشاعر،   
وبدأ هذا اإلحساس حبركـة مناهـضة       . ة املاضية تتوسع بوترية سريعة خالل السنوات القليل     

اليت فصل العنصري    حركة مناهضة ال   هلالحتالل ذات نطاق عاملي يشبه يف العديد من أوجه        
  .ل املناخ السياسي يف جنوب أفريقيا يف أواخر الثمانيناتيحتويف مات هامة اسهإ سامهت

 االستثمارات وفرض العقوبات    ويتخذ الُبعد املتعلق باملقاطعة من محلة املقاطعة وسحب         -٣٩
فعلى سبيل املثال، تتم مقاطعة منتجات املستوطنات اإلسرائيلية يف أوروبا؛          . العديد من األشكال  

ومسحت بريطانيا حالياً للمحالت التجارية بوضع ملصقات على األغذية وغريها من املنتجات            
ت كرة قدم وغريها من املناسـبات       وقد أُلغيت مباريا  . "ُمنَتج مستوطنة إسرائيلية  "كُِتَب عليها   

وُبذلت جهود مماثلة فيما يتعلق     . الرياضية اليت تشارك فيها إسرائيل أو نظمت احتجاجات عليها        
فقد طُلب إىل الفنانني واملمثلني أن يرفضوا الـدعوات الـيت           . باالتصاالت األكادميية والثقافية  

وقُوطعت . أعماهلم لغوث الفلسطينيني توجهها إسرائيل أو أن يسامهوا على األقل بريع عمل من           
حمالت وشركات يف أحناء العامل استناداً إىل تعامالهتا سعياً وراء الربح يف األرض الفلـسطينية               

وإضافة إىل  . ويف اجلانب املتعلق بسحب االستثمارات، أُلغيت عقود أو مل تقدم عروض          . احملتلة
 لالستثمار بـروح مـن املـسؤولية        ذلك، يوسع عدد متزايد من الكنائس واجلامعات جهوده       

وقد خـرج   . االجتماعية، ويقصي الشركات اليت ُيتصور أهنا تستفيد من االحتالل اإلسرائيلي         
أفراد ومنظمات غري حكومية بأعداد متزايدة دعماً حلملة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض            

الفلسطينيون وُتخاض  وهي ميدان رئيسي من ميادين حرب املشروعية اليت خيوضها          . العقوبات
وهي تستخدم أيضاً وسائل سلمية لإلقناع واإللزام لكفالـة حقـوق اإلنـسان             . نيابة عنهم 

للفلسطينيني الذين يعيشون حتت ظروف احتالل ظامل وغـري شـرعي يبـدو أن إجـراءات                
ومتثل محلـة املقاطعـة     . الدبلوماسية أو سلطة اجملتمع الدويل املنظم غري قادرة على تصحيحها         

حب االستثمارات وفرض العقوبات جهودا عبأها اجملتمع املدين العاملي من أجل االستعاضة            وس
  .عن نظام القوة بنظام سيادة القانون فيما يتعلق باألرض الفلسطينية احملتلة

  التوصيات  -ثامناً   
  :على التوصيات التالية املستقاة من منت التقريريركَّز على سبيل االستعجال   -٤٠

غي جمللس حقوق اإلنسان أن يدعو إىل التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير           ينب  )أ(  
جلنة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة فيما يتعلق بكفالة أن تتم مساءلة               

  املتهمني جبرائم احلرب املرتبطة بعملية الرصاص املصبوب وفقاً ألصول احملاكمات؛
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نسان على إبالغ حكوماهتم بالدعوة     ينبغي حث أعضاء جملس حقوق اإل       )ب(  
إىل تنفيذ التقرير فيما يتصل مبمارسة الوالية القضائية العاملية على كل َمن يوجـد علـى                

  أراضيهم السيادية أو يدخلها وتوجد أدلة كافية على ارتكابه جرائم حرب؛
جيريهـا هـو    أن  ينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يأمر بإجراء دراسة أو            )ج(  
رب األحادية اجلانب أو غري التناظرية فيما يتصل مبـزاعم اسـتخدام القـوة              بشأن احل 

والقانون اإلنساين الدويل، خاصة عندما يكون للدولة املدعيـة أيـضاً وضـع الـسلطة         
  باالحتالل؛ القائمة

ينبغي إعادة تأكيد حقوق الالجئني الفلسطينيني يف حل عادل، خاصـة             )د(  
  عنصراً ال يتجزأ من مفاوضات السالم يف املستقبل؛ن الل طال أمده، وأن تكوظل احت يف

ينبغي النظر إىل محلة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبـات            )ه(  
وسيلة إلعمال حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف تقرير املصري، وينبغـي تـوفري              باعتبارها  

  .مبادئ توجيهية ملثل هذه احلملة

        
  


