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إسرائيل/األراضي الفلسطينية المحتلة :منظمة العفو ترحب بدعوة األمم المتحدة
مجدداً إلى المساءلة في نزاع غزة وتعتبره تحوالً مهماً
ترحب منظمة العفو الدولية بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم اجلمعة  26فرباير/شباط  2010بتجديد دعوهتا
حكومة إسرائيل والفلسطينيني إىل إجراء حتقيقات "مستقلة وذات مصداقية" يف مزاعم االنتهاكات اخلطرية للقانون
الدويل إبان النـزاع يف غزة وجنوب إسرائيل يف .2009 -2008
فقد أظهر قرار اجلمعة ،الذي اعتمد بأغلبية  98صوتاً ومعارضة سبع دول وامتناع  31دولة عن التصويت ،حتوالً مهماً
يف صاحل اختاذ تدابري لضمان املساءلة عن االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
اليت وثَّقها تقرير "بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق" برئاسة القاضي غولدستون .وكانت اجلمعية العامة قد تبنت قبل
ثالثة أشهر قراراً مشاهباً ولكن بدعم أقل من جانب دول أعضاء مهمة يف االحتاد األورويب.
وترى منظمة العفو الدولية يف هذا خطوة مهمة يف سياق عملية الضغط على إسرائيل وعلى اجلانب الفلسطيين كيما
يواجها االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت ارتكبت إبان األيام االثنني
والعشرين للنـزاع يف غزة وجنوب إسرائيل .فقد فشلت التحقيقات احمللية اليت أجريت حىت اآلن يف أن ترقى إىل مستوى
املعايري الدولية الضرورية لالستقاللية واملصداقية ،وأن تتساوق مع هذه املعايري .وباختاذ هذا القرار ،فإن أطراف النـزاع قد
حصلت على مخسة أشهر إضافية ملعاجلة أمر اإلفالت من العقاب على حنو فعال ،ويتعني عليها اآلن أن تفعل ذلك
وفقاً للمعايري الدولية اليت تتطلبها اجلمعية العامة.
ومن األمور ذات األمهية اليت رافقت اختاذ القرار تصويت دولتني عضويني يف جملس األمن ،مها فرنسا واململكة املتحدة،
إىل جانبه ضمن عدد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت غريت تصويتها لصاحل قرار يوم اجلمعة ،بينما اخنفض
عدد الدول اليت صوتت ضده من  18دولة سابقاً إىل سبع دول .وتشمل الدول اليت غريت تصويتها من املعارضة إىل
االمتناع عن التصويت كالً من أملانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا.
وجتدد منظمة العفو الدولية دعواهتا امللحة إىل األمني العام لألمم املتحدة كيما ينشئ على الفور هيئة من اخلرباء
املستقلني لتتوىل إجراء تقييم جوهري ملا تبذله األطراف املعنية من جهود حنو إجراء التحقيقات باالستناد إىل املعايري
اليت يتطلبها قرار يوم اجلمعة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد رفضت التحقيقات اليت أجرهتا إسرائيل ،وال سيما الفتقارها لالستقاللية الضرورية
والمتناعها عن التصدي على حنو معقول لبواعث القلق اجلسيمة املتعلقة باستخدام جيشها الفسفور األبيض وبغري ذلك
من مزاعم انتهاكات القانون الدويل اإلنساين .وكذلك األمر ،فإن التدابري األخرية اليت اختذهتا إدارة "محاس" لألمر الواقع
يف غزة ال تشكل بداية لتحقيقات ذات مصداقية يف االنتهاكات اخلطرية اليت يزعم أن اجلماعات الفلسطينية املسلحة
قد ارتكبتها إبان النـزاع.

ومن األمهية مبكان أيضاً أن القرار يتضمن إشارة إىل احتمال اختاذ جملس األمن إجراءات فيما يتعلق هبذه االنتهاكات.
وتود منظمة العفو الدولية التأكيد على أنه يرتتب على جملس األمن ،إذا ما فشلت أطراف النـزاع يف إجراء حتقيقات
تليب مقتضيات املعايري الدولية ،إحالة الوضع يف غزة إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

خلفية

مت تبين القرار ( ،)A/64/L/48الذي اختذته اجلمعية العامة يف  26فرباير/شباط  2010حتت عنوان "متابعة لتقرير بعثة
األمم املتحدة لتقصي احلقائق يف نزاع غزة ( ،")2بأغلبية  98صوتاً ،بينما صوتت ضده سبع دول وامتنعت  31دولة
أخرى عن التصويت .وصوتت اثنتان وعشرون دولة امتنعت سابقاً عن التصويت إىل جانب القرار؛ بينما امتنعت عن
التصويت تسع دول كانت فيما سبق قد صوتت بال .والقرار هو صيغة معدلة عن قرار اجلمعية العامة  ،10/64الذي
تبنته يف  5نوفمرب/تشرين الثاين  2009ودعا أطراف نـزاع غزة للمرة األوىل إىل أن جتري ،خالل ثالثة أشهر" ،حتقيقات
مستقلة وذات مصداقية ومتساوقة مع املعايري الدولية يف االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان اليت تضمنها تقرير بعثة تقصي احلقائق ،بغية ضمان املساءلة والعدالة".
والدول اليت واصلت تصويتها ضد القرار هي :كندا ،إسرائيل ،ميكرونيزيا ،ناورو ،بنما ،مجهورية مقدونيا اليوغسالفية
السابقة ،الواليات املتحدة األمريكية.
والدول اليت غريت تصويتها من االمتناع إىل دعم القرار هي :أندورا ،النمسا ،بلجيكا ،كوستا ريكا ،الدمنرك ،أستونيا،
فنلندا ،فرنسا ،اليونان ،آيسلندا ،اليابان ،كينيا ،ليختينشتاين ،لوكسمبورغ ،موناكو ،نيوزيلندا ،النرويج ،أسبانيا ،السويد،
أوغندا ،اململكة املتحدة ،أوروغواي.
أما الدول اليت غريت موقفها من التصويت بال إىل االمتناع عن التصويت فهي :أسرتاليا ،مجهورية التشيك ،أملانيا ،اجملر،
إيطاليا ،هولندا ،بولندا ،سلوفاكيا ،أوكرانيا.
وكان األمني العام لألمم املتحدة قد اكتفى يف تقريره إىل اجلمعية العامة ( )A/64/651بشأن تنفيذ القرار
باإلشارة إىل أنه "من غري املمكن حتيد موقف بشأن تنفيذ األطراف املعنية القرار" نظراً ألن العمليات ما زالت "جارية".
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت األمني العام على حنو متكرر إىل إجراء تقييم جوهري ملصداقية التحقيقات من
جانب كال اجلانبني وأكدت أن هناك من املعلومات املتوافرة ما يكفي لألمني العام إلصدار مثل هذا التقييم.
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