
ورقة مـــوقف للرأي الـــعام

 ( تدعو المجتمع الدولي لتبني تقرير غولدستون وإحالته إلى مجلس المن الدولي ومن ثم(  راصد
إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم الرضوخ لضغط اللوبي السرائيلي المريكي 

الوليات المتحدة وبعض دول أوربا تقوض العدالة وتقضي على مصداقية مجلس حقوق النسان

دماء الطفال والنساء في غزة أمانة في أعناق الجميع 

 " عن جرائمهم ليعم السلم والمن والستقرار ولتتحقق" إسرائيل  أن الوان لمحاكمة قيادة 
العدالة

 " من العقاب يعني المزيد من الجرائم بحق البرياء" إسرائيل إن إفلت قيادة 

ى  )تتبـن راصـد( ـة الفلسـطينية لحقـوق النسـان  ـر  الجمعي ـةالقاضـي ريتشـارد غولدسـتونتقري   رئـيس بعث
 أن أكـدتقصـي الحقـائق المكلـف مـن قبـل مجلـس حقـوق النسـان فـي المـم المتحـدة ، والـذي 

 " خرقــت بشــكل خطيــر حقــوق النســان وارتكبــت جــرائم حــرب و اقــترفت جــرائم ضــد"  إســرائيل
النسانية خلل حربها على قطاع غزة .

حد" واعتبر المحقق الدولي أن عدم مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في الشرق الوسط  وصل إلى 
" ـة" ل ـفي عملي ـة المسـتمر يقـوض أي أـم ـاب العدال غي ، وأن  ـة ـذي الزم ـاخ ال  سـلم ناجحـة ويرسـخ المن

 يشجع أعمال العنف".

/27الـذي اسـتمر مـن تاريـخ  كمـا وأشـار التقريـر إلـى عـدد ضـحايا العـدوان السـرائيلي كـانون   ديسـمبر
/18حتى  2008الول  كانون الثاني    ، مشيرا إلى أن السلطات في1417و 1387تراوح بين   2009يناير

.1166بينما الحكومة السرائيلية تضع هذا الرقم عن  1444غزة أوردت استشهاد 

ة مـن دون أن تعـرضإن  ب للغاـي ـوازن ومعـي ـر مت ـأنه غي ـر ب ة وصـفت التقري ـات المتحـدة المريكـي  الولي
ـاد الوروبـي المشـاركة بالعضـوية ـفي ـدات، كمـا أن بعـض دول التح ـدعم هـذه التأكي  حقـائق فعليـة ت

المجلس، ومن بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ما زالت صامتة إزاء التقرير.

 مايكـل بوسـنر مسـاعد وزيـر الخارجيـة الميركـي لشـؤون الديمقراطيـة وحقـوق النسـانوقـد صـرح 
 " دولـة ديمقراطيـة ملتزمـة" إسـرائيل  والعمـل وصـف توصـيات التقريـر بأنهـا غيـر متوازنـة، واعتـبر أن 

 تمام اللتزام بسيادة القانون وتملك المؤسسات والقدرات اللزمة لجراء تحقيقات قوية في مزاعم
 " وعـن" إسـرائيل  النتهاكــات المتعلقـة بحـرب غـزة، وقـد غفـل بوسـنر عـن الجـرائم الــتي أرتكبتهـا 

 " بالشرعة الدولية وبميثاق المم المتحد منذ العام " إسرائيل  1948الضحايا البرياء وعن عدم إلتزام 



ن إدارة ك بغطـاء ـم م ذـل ـا يـت ة، وطبع ـرارات الدولـي ة الق ـا هـذا وضـربها بعـرض الحـائط لكاـف  حـتى يومن
ـدافع ـعن حقـوق النسـان ـفي العـالم، ـة وت ـات والديمقراطي ـا ترعـى الحري ـا أنه ـتي تـدعي دوم  بوسـنر ال

 " ـتزام التحقـيق بنزاهـة" الطوـيل ـفي الخفـاق ـفي ال إسـرائيل  كمـا وأن السـيد بوسـنر قـد تجاهـل تارـيخ 
ـدولي ـانون ال ـات جسـيمة للق ـاب انتهاك ي ارتك ت ضـلوعهم ـف ـذين يثـب ة ال ـا المنـي  ومقاضـاة عناصـر قواته

لحقوق النسان والقانون النساني الدولي.

)إن  راصــد( . الجمعيــة الفلســطينية لحقــوق النســان  وتــدعو   تأســف لقــرار التأجيــل علــى التصــويت
 ،الحكومة الميركية على فحص نتائج التحقيق التي أوردها القاضي ريتشارد غولدستون في تقريره

  يجـب علـى الدارة المريكيـة الن أن تـدرس ذلـك التقريـر، وتطلـب مـن الميـن العـام للمـمكمـا و
 فـورا دون تـردد، وعلـى الرئيـس أوبامـا أن يثبـت حقيقـةالمتحـدة إحـالته إلـى مجلـس المـن الـدولي 

 " متورطـة بجـرائم كـبيرة ضـد" إسـرائيل  خطاباتهـا عـن تطـبيق العدالـة وتحقيـق السـلم ، وليتـذكر أن 
" النسانية  يصبح شريكا في جرائمها التي لم تتوقف منذ العام " إسرائيل  1948، وكل يسعى لحماية 

مرورا في لبنان وفلسطين والمنطقة العربية بشكل عام .

)إن   تـوجه هـذه الرسـالة للـرأي العـام العربـي والعـالمي وتحثهـم علـى إتخـاذ خطـوات جديـة راصـد(
 تضـمن عـدم إفلت مرتكـبي الجـرائم فـي قيـادة الحتلل مـن العقـاب وتحـث الجميـع علـى تقـديمهم
 للعدالة وهذه خطوة أساسية لتحقيق العدالة، أما إن أفلتت هذه القيادة الرهابية من العقاب فلن

يكون هناك أي عدالة ولن يكون هناك أي سلم للبشرية .

 إن الوليات المتحدة وبعض دول أوربا يسعون لتقويض العدالة الدولية وهم يحاولون القضاء على
 مصداقية مجلس حقوق النسان ل بل على الشرعة العالمية لحقوق النسان التي يتزينون بها أمام

الشعوب الخرى .

 " مـن العقـاب يعنـي المزيـد مـن الجـرائم بحـق" إسـرائيل  إننـا نقـول وبصـراحة عاليـة أن إفلت قيـادة 
الشعب الفلسطيني والمزيد من الترهيب والعتداءات على المجتمع العربي ومن ثم الدولي.

 إن بعض الحكومات العربية متورطة في التآمر على الشعب الفلسطيني وتشريده من وطنه وتسليم
 ، فل تكونـوا اليـوم متـورطين فـي قتـل1948أرض فلسـطين لسـرائيل عـبر المملكـة البريطانيـة عـام 

 دمـاء الطفـال والنسـاء ـفي قطـاع غـزةالشـعب الفلسـطيني وضـياع حقـوقه المشـروعة ول تنسـوا أن 
.أمانة في أعناق الجميع 

 أمـامكم الن فرصـة تـاريخيه للتحـرر والنهـوض بعمليـة السـلم الحقيقيـة فل تـدعو اللـوبي الصـهيوني
المهيمن على الدارة المريكية وعلى بعض الدول الوربية والعربية يفسد لكم هذه الفرصة .



 " إسـرائيل"  فـإن ثقافـة الحصـانة ـفي المنطقـة اسـتمرت أطـول ممـا يـجب وطـالبوا بإحالـةحـاكموا قيـادة 
 في لهاي ليحاكم المجرمون ولتكن العدالة حاضرة في عالمنا المحكمة الجنائية الدولية القضية إلى

.

 ( بعثـت برسـالة لعضـاء مجلـس حقـوق النسـان تحثهـم فيهـا علـى( راصـد  ومـن الجـدير ذكـره أن 
.التصويت على توصيات التقرير

..زوروا صفحتنا اللكترونية الخاصة بمجرمي الحرب عبر الرابط التالي مطلوبون للعدالة : 

http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1

( راصد( الجمعية الفلسطينية لحقوق النسان 

3/10/2009العلم المركزي 
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