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 25مارس/آذار 2011
يجب ترجمة قرار األمم المتحدة إلى عدل دولي مع ضحايا الصراع في غزة
على الرغم من نقاط الضعف يف بعض جوانبه فإن قرار جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليوم بشأن الصراع يف غزة
وجنوب إسرائيل ( )2009-2008خيلق فرصة هامة ليشمل العدل الدويل ضحايا النزاع إذا ما تصرفت اجلمعية العامة
لألمم املتحدة بشكل حاسم.
وحيث القرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة على التصدي لإلفالت املتواصل من العقاب على جرائم احلرب واجلرائم
احملتمل ارتكاهبا ضد اإلنسانية يف الصراع بغزة يف  2009-2008وذلك مبطالبة جملس األمن التاب لألمم املتحدة
بإرجاع احلالة إىل املدعي باحملكمة اجلنائية الدولية .وحتث منظمة العفو الدولية اجلمعية العامة أن تسارع قدر اإلمكان
بتحريك العملية يف اجتاه القضاء الدويل.
لقد ظل ضحايا الصراع املمتد لفرتة  22يوماً يف غزة وجنوب إسرائيل ينتظرون أن متتد هلم يد العدالة أكثر من سنتني،
وأظهرت السلطات احمللية أهنا غري قادرة على توفري ذلك أو غري راغبة فيه .وتطالب منظمة العفو الدولية حبلول عن
طريق القضاء الدويل إلهناء دورة جمافاة العدالة واإلفالت من العقاب .وجيب على اجلمعية العامة أن تتأكد اآلن من
إدراج القضية على مفكرة جملس األمن بالشكل الذي يسهل القيام بعمل له قيمته ،وعلى التحديد اإلحالة إىل احملكمة
اجلنائية الدولية.
إن قرار اليوم قد صاغته السلطة الفلسطينية وتبناه جملس حقوق اإلنسان مبوافقة  27دولة واعرتاض ثالث دول وامتناع
 16عن التصويت .وقد جاء عقب التقرير الثاين للجنة اخلرباء املستقلني ،اليت تكونت ملراقبة التحقيقات احمللية يف
االنتهاكات املرتكبة يف أثناء الصراع ،ومت تقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان يف  18مارس/آذار  .2011ويتوافق التقرير
م تقييم منظمة العفو الدولية من أنه بعد انقضاء أكثر من  18شهراً على توثيق بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق
حول الصراع يف غزة للجرائم طبقاً للقانون الدويل اليت ارتكبها الطرفان – السلطات اإلسرائيلية وحكومة األمر الواق يف
غزة فإن الطرفني قد تقاعسا عن إجراء حتقيقات تفي باملعايري الدولية املطلوبة من استقالل ونزاهة وتعمق وفاعلية
وسرعة.
إن تقرير جلنة األمم املتحدة لتقصي احلقائق اليت رأسها القاضي ريتشارد غولدستون الصادر يف
سبتمرب /أيلول  2009خلص إىل أنه خالل الصراع قد ارتكبت القوات اإلسرائيلية واجلماعات الفلسطينية املسلحة
جرائم حرب ورمبا جرائم ضد اإلنسانية .وقد أوصى التقرير بأنه إذا فشلت السلطات يف إجراء حتقيقات مستقلة معقولة
تفي باملعايري الدولية يف غضون ستة أشهر يتعني على جملس األمن أن حييل األمر إىل احملكمة اجلنائية الدولية .وقرار
اليوم الذي تبناه جملس حقوق اإلنسان يوصي بأن تعيد اجلمعية العامة النظر يف تقرير جلنة األمم املتحدة لتقصي

احلقائق يف دورهتا السادسة والستني ،اليت تبدأ يف سبتمرب /أيلول  ،2011وحتيل التقرير إىل جملس األمن الذي مل ينظر
بعد.
فيه ُ
وكانت اجلمعية العامة قد طالبت بالفعل السلطات احمللية مرتني بإجراء حتقيقات مستقلة ومعقولة حول االنتهاكات
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان واملوثقة يف تقرير جلنة األمم املتحدة لتقصي احلقائق،
وكان ذلك يف القرارين الصادرين يف نوفمرب /تشرين الثاين  2009وفرباير/شباط  .2010ومن الواضح أن هذين
القرارين قد مت جتاهلهما ،وأنه يتعني على اجلمعية العامة أن تطرح األمر على جملس األمن دون تأخري .وم هذا ينبغي
على اجلمعية العامة أن تتأكد كذلك من أن تقريري جلنة اخلرباء املستقلني قد وضعا أمام جملس األمن ،رغم أن قرار
اليوم قد أخفق يف حتويل هذين التقريرين إىل اجلمعية العامة.
جملس حقوق اإلنسان َ

ويف الوقت ذاته ،تالحظ منظمة العفو الدولية أن املدعي العام باحملكمة اجلنائية الدولية مازال حباجة إىل قرار من قضاة
غرفة ماقبل احملاكمة عما إذا كان مبقدوره أن يفتح حتقيقاً حول اجلرائم املرتكبة أثناء الصراع على أساس اإلعالن الصادر
عن السلطة الفلسطينية يف يناير/كانون الثاين  .2009وقد قبل ذلك اإلعالن بأحكام احملكمة اجلنائية الدولية يف

جرائم " ارتكبت يف األراضي الفلسطينية منذ أول يوليو/متوز  ".2002وقد اختلف اخلرباء القانونيون هل تعترب
السلطة الفلسطينية "دولة" قادرة على إصدار مثل هذا اإلعالن مبوجب ميثاق روما .فإذا قرر القضاة أن احملكمة
اجلنائية الدولية تستطي االعتماد على اإلعالن الفلسطيين فإن احملكمة لن حتتاج ساعتها إىل إحالة من جملس األمن كي
تبدأ حتقيقاً .وتواصل منظمة العفو الدولية حث اإلدعاء باملمحكمة اجلنائية الدولية على طلب هذا القرار يف أسرع
وقت ممكن.
ويف مواجهة األدلة الشاملة على أن السلطات احمللية قد حجبت العدالة عن الضحايا الفلسطينيني واإلسرائيليني فإن
منظمة العفو الدولية تواصل أيضاً حثها جلمي الدول للتحقيق ومقاضاة اجلرائم الواقعة حتت طائلة القانون الدويل،
واملرتكبة أثناء الصراع ،أمام حماكمها الوطنية باستخدام التشري الدويل.
ومنذ يناير/كانون الثاين  ،2011مجعت منظمة العفو الدولية حنو  109آالف توقي من أعضائها ومناصريها حول
العامل وذلك على عريضة تناشد جملس حقوق اإلنسان – الذي أخفق يف اختاذ خطوة ما يف دورته اخلامسة عشر يف

سبتمرب/أيلول  – 2010دعماً للعدالة الدولية للضحايا.
خلفية

اهلجوم العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة املسمى "الرصاص املنصهر" ،والذي استمر 22يوماً انتهت يف 18

يناير/كانون الثاين  ، 2009قد قتل  1400فلسطيين ،أغلبهم من املدنيني ،ودمر مناطق كبرية يف قطاع غزة .ويف

أثناء الصراع قتل  13إسرائيليا من بينهم  3مدنيني .وقد انتهك كال اجلانبني القانون اإلنساين الدويل .قتلت القوات
اإلسرائيلية املدنيني باستخدامها أسلحة دقيقة التصويب ،كما شنت هجمات عشوائية أخفقت يف التمييز بني األهداف
احلربية املشروعة واملواق املدنية وهامجت املباين املدنية والبنية التحتية ,واخلدمات التابعة لألمم املتحدة واخلدمات الطبية

والشخصية .وشن اجلناح العسكري حلماس ومجاعات فلسطينية مسلحة أخرى هجمات بالصواريخ ومداف اهلاون على
جنوب إسرائيل.
إن تقرير جملس حقوق اإلنسان اليوم ،الذي صاغته واقرتحته السلطة الفلسطينية ،اليشمل إشارة مباشرة إىل
االنتهاكات اليت ارتكبتها مجاعات فلسطينية مسلحة أثناء الصراع ،أو إىل تقاعس سلطات محاس يف إجراء حتقيقات
مالئمة .كذلك أخفق القرار يف عدم اإلشارة إىل تقريري جلنة اخلرباء املستقلني املرفوعني إىل اجلمعية العامة .وقد انتقدت
منظمة العفو الدولية مسودة القرار يف هاتني النقطتني.
أنظرhttp://livewire.amnesty.org/2011/03/21/un-body-can-help-bring-:
). international-justice-for-gaza-conflict-victims/#more-3189
وقد صوتت كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة وسلوفاكيا ضد القرار ،بينما امتنعت دول االحتاد األورويب وعدد
من الدول األخرى عن التصويت.
تقرير جلنة األمم املتحدة لتقصي احلقائق يف الصراع يف غزة الصادر يف سبتمرب/أيلول  2009موجود على:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFin
dingMission.htm
التقييم احملدَّث الذي أجرته منظمة العفو الدولية للتحقبقات اإلسرائيلية والفلسطينية موجود على:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/018/2011/en
تقارير جلنة اخلرباء املستقلني موجودة على:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.H
RC.15.50_en.pdf
andhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/
A.HRC.16.24_AUV.pdf

