الفيتو األمريكي يمنح إسرائيل فعليا " الضوء األخضر" للتوسع في المستوطنات غير القانونية
أدانت منظمة العفو الدولية استخدام الواليات املتحدة حلق النقض (الفيتو) لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة الذي يعيد التأكيد
على أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة غري قانونية ويطالب إسرائيل بالتوقف عن كافة نشاطات االستيطان يف
األراضي الفلسطينية احملتلة مبا يف ذلك القدس الشرقية.
وكان القرار رقم  S/2011/24الذي اقرتحته لبنان وتبنته أكثر من  120دولة قد طرح لالقرتاع يف جملس األمن يف 18
فرباير/شباط وقد وافقت عليه الدول األربعة عشر األخرى أعضاء اجمللس ،واعرتضت عليه الواليات املتحدة دون غريها.
وقد صرحت السفرية األمريكية سوزان رايس أثناء مناقشة القرار بأن حكومة الواليات املتحدة " ترفض بأشد العبارات شرعية استمرار
النشاط االستيطاين اإلسرائيلي" .بيد أن رايس زعمت أن القرار لن "يقرب األطراف إىل املفاوضات أو إىل اتفاقية" وجيازف "بزيادة
تصلب مواقف كلى اجلانبني" .كما أصر مسؤولون أمريكيون آخرون مؤخرا على أن جملس األمن ليس املنرب الصحيح للتعامل مع
قضية املستوطنات يف الوقت الذي حتاول فيه حكومة الواليات املتحدة إعادة البدء يف املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية.
وباعتبار جملس األمن أقوى هيئات األمم املتحدة فعليه تقع املسؤولية األوىل يف معاجلة األخطار اليت هتدد السالم واألمن العامليني واليت
جنمت عن نشاطات متاثل التوسع االستيطاين اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة.
وتالحظ منظمة العفو الدولية أن الفيتو األمريكي ضد هذا القرار – الذي مل يتعد مطالبة إسرائيل باستيفاء واجباهتا القانونية والتزاماهتا
السابقة إزاء الرباعية الدولية و حكومة الواليات املتحدة – يضعف بشدة ادعاءات حكومة الواليات املتحدة مبعارضة انشاءات
إسرائيل املستمرة للمستوطنات.
وقد أظهرت احلكومة اإلسرائيلية أهنا تسعى للتوسع يف املستوطنات بالضفة الغربية احملتلة ،مبا يف ذلك القدس الشرقية ،مع املزيد من
اخلطط اإلنشائية سوف يتقرر أمرها يف الشهور املقبلة .و تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن احلكومة اإلسرائيلية سوف تفسر
الفيتو األمريكي بأنه "الضوء األخضر" أمام هذه اخلطط وختلص إىل أهنا تستطيع اإلفالت من أي رقابة دولية.
إن سياسة إسرائيل اخلاصة بتوطني مواطنيها يف األراضي احملتلة انتهاك مليثاق جنيف الرابع وتعترب جرمية من جرائم احلرب وفقا لقوانني
احملكمة اجلنائية الدولية.
إن سياسة االستيطان اإلسرائيلية بطبيعتها سياسة متييز وتتسبب يف االنتهاكات املستمرة حلقوق الفلسطينيني يف الضفة الغربية احملتلة يف
اإلسكان املالئم واملاء ووسائل احلياة ،وقد وثقت منظمة العفو الدولية ذلك مرارا وتكرارا.

إن ما ورد عن حماوالت حكومة الواليات املتحدة للضغط على السلطة الفلسطينية حىت ال ترفع اقرتاح هذا القرار إىل جملس األمن ،مبا
يف ذلك هتديداهتا بقطع املساعدات األمريكية عن السلطة ،أمر مثري للمشاكل .وإذا كانت إدارة أوباما جادة إزاء تشجيع حل دائم
وعادل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين ،فينبغي عليها أن تؤيد تأييدا كامال اإلمجاع الدويل ضد املستوطنات اإلسرائيلية غري القانونية
وضد انتهاكات حقوق اإلنسان املرتتبة على إنشائها.
مزيد من المعلومات
عقب االقرتاع يوم اجلمعة ،أعرب بقية األعضاء الدائمني يف جملس األمن مبا يف ذلك اململكة املتحدة وروسيا عن دعمهم القوي للقرار،
كما أعربت كاترين أشتون املندوب السامي لالحتاد األوروي عن أسفها ألن القرار مل تتم املوافقة عليه.
كما أن السلطة الفلسطينية وحكومة األمر الواقع حلركة املقاومة اإلسالمية (محاس) قد أدانتا الفيتو األمريكي ضد القرار ،والذي كان
أول فيتو تستخدمه إدارة أوباما يف جملس األمن .وجرت االحتجاجات يف العديد من مدن الضفة الغربية احملتلة يف  20فرباير/شباط،
كما أشارت السلطة الفلسطينية إىل أهنا تنوي طرح قضية املستوطنات على اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،رمبا عن طريق املطالبة بعقد
جلسة طارئة للجمعية هذا األسبوع.

