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 تقرير المقرر العام للمؤتمر

 عاصم خليل

 أوالً، مالحظات منهجية أولية: 

األوراق في له قد يرد أشير بعض ما اعتمدت بالمجمل على األوراق المكتوبة وبالتالي  (1

حيث أشرت  ،والعكس صحيحالمتحدثين. عروض يرد بالضرورة في المكتوبة وإن لم 

 . المكتوبة األوراقلبعض ما ورد في العروض والتي لم تكن قد وردت في 

 –ال يلزمهم هنا اآلن وتلخيصي في مداخالتهم  اأو ما قالوه اما كتبوه ين هيالمتحدثإن آراء  (2

أي خطأ في االقتباس أو أي فإن  وبالتالي –على لسانهم أو في أوراقهم فهمي لما ورد  فهو

أتحمل مسؤوليته وعليه  ،هو خطأ مني فقط وليس منهملديهم من أفكار استخدام لما ورد 

 . وحدي

سأتجنب في مداخلتي أن أشير ألسماء المتحدثين حيث أن الهدف هو تقديم ملخص ألهم ما  (3

ورد في مداخالت المتحدثين مع اعتذاري الشديد في حال أن عملية التلخيص ستقوم باالكتفاء 

وترك بعضها اآلخر خارج مداخلتي دون التقليل من أهميتها. وبالتالي فقط ببعض من األفكار 

والتي أدعو  رتغني عن قراءة األوراق الهامة المقدمة في هذا المؤتمال فإن مداخلتي هنا 

من كما أنني لن أشير للتوصيات فهذه . المنظمين لنشرها لتعميم الفائدة والبناء عليها

 . للمؤتمرامي في البيان الختالمفروض أن تنعكس 

لما ورد في أوراق  ةومترابطقراءة متكاملة هدف هذه المداخلة ليس فقط التلخيص بل إن  (4

والواردة  المداخالت المختلفة لإلجابة على أسئلة منظمي المؤتمر ءومحاولة استقراالمؤتمر 

 . في ورقة المفهوم

 

 :تعرض لها في المؤتمرتم الأهم القضايا التي ثانيا، 

تم التأكيد على وضع األرض الفلسطينية كأرض محتلة وأن إسرائيل لديها مسؤوليات  (1

التغيرات يرى المؤتمرون بأن بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لالحتالل. 

ال تؤثر )أو ال يجب أن  التي تمت باعتبار الجمعية العامة لفلسطين على أنها دولة غير عضو

مناسبة لتعزيز الخطاب قد تكون ألرض الفلسطينية كأرض محتلة. بل على وضع ا تؤثر(

الحقوقي القائم على كون األرض الفلسطينية أرض محتلة وسكانها محميين ومسؤولية دولة 

 االحتالل تجاه األرض والسكان المحميين. 

بخصوص القدس أشار المتحدثون بأن ما تقوم به إسرائيل واالعتراف األمريكي ونقل  (2

السفارة يخالف القانون الدولي وخطورته باالعتراف باألمر الواقع كأساس للحقوق. كما أنها 

تخالف التوجهات الرسمية األمريكية بل وقرارات محكمتها العليا. وعليه يرى المؤتمرون 

 عملية توثيق االنتهاكات في القدس. في  أهمية تركيز الجهود

على أهمية تفعيل آليات المسائلة الدولية إلسرائيل كدولة من قبل المؤتمرين أيضاً تم التأكيد  (3

المتاحة في القانون الدولي لتعزيز طر على أهمية توسيع األكدوا أن يولكن المؤتمراحتالل. 
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وبالتحديد  انتهاكاتها للقانون الدولي؛وضع حقوق اإلنسان من جهة ولمحاسبة إسرائيل على 

أهمية االنطالق تدريجيا من كون إسرائيل دولة إحتالل غير قانوني بموجب القانون الدولي؛ 

 طار اإلستعمار االستيطاني وإطار التمييز العنصري. باإلضافة إل

القانون الدولي اإلنساني كأساس إطار على بقاء إال أن المؤتمرين يؤكدون على أهمية اإل (4

للخطاب الحقوقي كون األرض الفلسطينية تبقى أرض محتلة وما يتيحه القانون الدولي 

االنتهاكات لبعض وبالتالي مع أهمية التركيز أحيانا على اإلنساني مهم ومفيد البناء عليه. 

رائيل في األرض العتبار وجود إسيرى المؤتمرون أهمية قواعد القانون الدولي اإلنساني 

بل أن استمراره لهذه الفترة والممارسات والسياسات اإلسرائيلية المحتلة نفسه غير قانوني. 

التمييز يؤسس لنظام يقوم على نوع من أنواع االستعمار وتثبت بأنه أيضاً في الوقت نفسه 

نيا قانوالصفات التي تجعل من االحتالل حق تقرير المصير ويزيل عنه ويخالف العنصري 

ويقوم على تحقيق مؤقت دولي لفي إطار القانون الدولي: فاالحتالل القانوني في القانون ا

الخط األحمر في القانون الدولي الذي يميز االحتالل  مصلحة السكان ومبدأ حسن النية وهي

 . القانوني عن االحتالل غير القانوني وهو الخط الذي تجاوزته إسرائيل من دون شك

والذي يتميز االستيطان في ملف فعيل القانون الجنائي الدولي وبالتحديد هناك فرصة لت (5

لعدوان على بوضوحه وسهولة إثبات كونه سياسة حكومية ممأسسة ومستمرة؛ باإلضافة ل

لسياسة إسرائيل التمييزية من قبل بعض المتحدثين تمت اإلشارة أيضاً كما قطاع غزة. 

ن اهتماما خاصا بالمقدسيين وأهمية تعزيز وأبدى المؤتمرو واالستعمارية في القدس

لطرد السكان ( de facto or de jureصمودهم وبقائهم مقابل سياسة إسرائيل التي تؤدي )

كما تمت اإلشارة لمسؤولية إسرائيل تجاه الالجئين الفلسطينيين . وهو أيضاً جريمة دولية

وغيرهم الكثيرين الذين تسحب هوياتهم مسؤوليتها تجاه المشردين داخليا و وحقهم بالعودة

باإلضافة للتأكيد . مقيمين غير شرعيين في بلدهمكأجانب وك وأويعيشون كغرباء بشكل يومي 

على قرار جامعة الدول العربية بضرورة تمتع الفلسطينيين بالحقوق والحريات األساسية 

 أسوة بالمواطنين. 

وهناك  يمر بمراحل أولية بعدنائية الدولية للمحكمة الجإن التحقيق من قبل المدعي العام  (6

بعض التشاؤم من كون هذه اإلجراءات ستؤدي لمالحقة فعلية لمجرمي حرب إسرائيليين 

للقانون الجنائي الدولي والمحكمة أهمية كبيرة مع ذلك يرى المؤتمرون . ألسباب مختلفة

دولية والتي يمكن بل يجب الجنائية الدولية ولإلجراءات التي بدأت في المحكمة الجنائية ال

من لمحاسبة فالتعامل مع االستيطان على أنه جريمة حرب يعني تعزيز فرص االبناء عليها. 

التي تقوم بها المؤسسات الوطنية  جهود المناصرةيساهم أيضاً في تعزيز قد جهة ولكنه 

، للمقاطعةدعم الجهود المساهمة في بما في ذلك  لحقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

 . BDS -منع االستثمار، والعقوبات 

بأن في القانون الدولي اإلنساني الخبراء إلى ما يستنتجه بعض يشير المقرر الخاص  (7

"االحتالل طويل األمد" هو نوع من أنواع االحتالل الذي يقتضي تفسير القانون الدولي 

لالحتالل بطريقة مرنة بسبب وجود احتياجات إدارية للبلد المحتل تقتضي عدم التفسير 

دعم موقف المقرر الخاص الرافض لهذا ويؤكد المؤتمرون على الضيق لقانون االحتالل. 
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التركيز على كون االحتالل غير قانوني ونوع من أنواع ى أهمية التأكيد علوالتوجه 

 . االستعمار االستيطان ونظام فصل عنصري

بما في ذلك مصلحة السكان  تمت اإلشارة خالل المداخالت المختلفة لمبادئ القانون الدولي (8

لية، ، قرارات األمم المتحدة، بما فيها مجلس األمن، االتفاقيات الدووكون االحتالل مؤقت

يوجد زخم كبير من بأنه وكما تمت اإلشارة في بعض األوراق فتاوى محكمة العدل الدولية. 

هذه الناحية ولدينا بالتالي "ترف االختيار" ولكن المهم التركيز على كيفية توظيف القانون 

الدولي لخدمة القضية الفلسطينية وتعزيز حقوق اإلنسان الفلسطيني. وأشار البعض إلى أهمية 

رادة سياسية أحيانا لدى الدول بما في ذلك دولة فلسطين والدول المضيفة والدول وجود إ

 األخرى لتفعيل هذه اإلمكانيات التي يتيحها القانون الدولي. 

لوضع الكارثي في قطاع غزة وسياسة إسرائيل الرامية لتعزيز لى اإكما تمت اإلشارة أيضاً  (9

الدول المجاورة والسلطة الفلسطينية الحصار ضدهم ومسؤولية المجتمع الدولي وإسرائيل و

تجاه المدنيين هناك. كما تم التأكيد على أهمية التركيز على مسؤولية إسرائيل بموجب القانون 

 الدولي كونها تعمل بشكل مستمر على إعاقة حق الفلسطينيين في تقرير المصير. 

تحدثين تمت اإلشارة إلى أن "غزة هي مستقبل فلسطين" والمقصود بحسب أحد الم (10

هو أن إسرائيل تجرب سياساتها في غزة قبل تطبيقها في مناطق أخرى تحت سيطرتها. ولكن 

خراج إليمكن البناء على تلك الجملة لبناء استراتيجية مقاومة لتجنب ما تخطط له إسرائيل 

غزة من المعادلة وتطبيق عملية الشرذمة والحصار للتجمعات السكانية في الضفة. فمن 

 2005إسرائيل يدها عن قطاع غزة منذ انسحابها األحادي الجانب في  ناحية رفعت

واعتبرت غزة أرض معادية وال ترى نفسها مسؤولة تجاه قطاع غزة كدولة احتالل. ومن 

ناحية أخرى ما تقوم به السلطة الفلسطينية مؤخرا والذي يقوم في إطار استمرار االنقسام 

المسؤولية عن نفسها تجاه قطاع برفع طة الفلسطينية الفلسطيني، وهو عملياً يعني قيام السل

غزة. وهو يعزز المخطط الصهيوني الخطير العتبار غزة مدخل لحل للقضية الفلسطينية 

وذلك من خالل إخراجها من القضية الفلسطينية بشكل كامل وتحقيق الفصل الكامل بين 

منطقتين هي إقليم واحد" أو المنطقتين بالرغم من الشعارات التي تستخدم بالعادة بأن "ال

الشعار المؤكد في أكثر من مناسبة من القيادة الفلسطينية "ال دولة في غزة وال دولة بدون 

وتحويل  لتجنب حدوث ذلكووضع خطة استراتيجية طبعا المطلوب هو حشد الجهود  غزة".

  . الشعارات إلى واقع

تمت اإلشارة ألهمية مؤسسات المجتمع المدني في مجال دعم القضية الفلسطينية  (11

واالنتصار لها. وبالتحديد في تعزيز الصمود وتوثيق االنتهاكات ودعم جهود المساءلة 

إلسرائيل على جرائمها الدولية. كما تمت اإلشارة ألهمية االمتداد الشعبي الفلسطيني بما في 

والدول المضيفة وفي المهجر كما تمت  48الفلسطيني في أراضي  ذلك امتداده في الداخل

اإلشارة للمبادرات الشعبية بما في ذلك مسيرات العودة والدور اإليجابي للنقابات واالتحادات 

للحفاظ على مكانة القضية الفلسطينية في األطر الرسمية والشعبية، ومقاومة كافة أنواع 

لمؤسسات الحقوقية ودورها في بقاء القضية الفلسطينية أمام التطبيع. كما تمت اإلشارة لدور ا
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قوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان، والتي ليست بديال عن مسؤولية الدول بموجب لجان ح

 القانون الدولي اإلنساني. 

فإن البيان  ،وكما ذكرت ؛هناك الكثير من التوصيات المقدمة من قبل المؤتمرين (12

ثل لحصر هذه التوصيات وبناء الهيئات الوطنية والشبكة لخطتها اإلطار األمالختامي سيكون 

أذكر هنا مقترحين هامين للمقرر الخاص لألراضي الفلسطينية أود أن لكنني  لألعوام القادمة.

والتي أشار لها في ورقته وأكد عليها  2017المحتلة، مايكل لينك، والتي قدمها في تقرير 

الجمعية العامة أو مجلس األمن بطلب دراسة حول قانونية  غيرهم من المتحدثين: )أ( أن تقوم

استمرار احتالل إسرائيل لألرض الفلسطينية. )ب( أن تقوم الجمعية العامة أو مجلس األمن 

بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول قانونية االحتالل اإلسرائيل من وجهة نظر 

مثل هذه الفتوى أسوى للفتوى في قضية القانون الدولي. يرى المقرر الخاص أهمية خاصة ل

 . 1971ناميبيا في العام 

 

 الخاتمة

 –أشير فقط إال أن الخطابات المختلفة المقدمة من الواضح أنها تعكس توافقا حول القضايا األساسية 

ال يوجد نشوز  –فالموجودون في هذه القاعة مختارون بإحكام وينتمون بالمجمل "لمدرسة واحدة" 

واقع القانون  في األفكار وهذا إيجابي طبعاً للتمكن من التقدم ولكن ال يجب أن يغيب عن نظرنا بأن

الدولي مختلف وهو مساحة للتنوع حتى بالنسبة لما اعتبرناه في هذا المؤتمر على أنه من المسلمات 

)حتى على إحدى المسلمات األساسية لنا وهي اعتبار إسرائيل دولة احتالل على سبيل المثال 

كرت هي فعال قضايا ومسؤولية إسرائيل بموجب القانون الدولي اإلنساني(. إن بعض النقاط التي ذ

وعليه فإن الوضع الحالي يجب خالفية والخطاب الحقوقي الدولي قد يذهب أحيانا باالتجاه المعاكس. 

أن يضج مضاجعنا فال ننام الليل الطويل وال يرتاح لنا بال إال بعد إنهاء االحتالل وتحمل إسرائيل 

يتحقق على المدى القريب. ولكن هذا لن  لمسؤوليتها النتهاكاتها لحقوق اإلنسان وهو هدف يبدو أنه لن

يثنينا عن القيام بما نقوم به كهيئات وطنية لحقوق االنسان انطالقا من مسؤوليتنا ومن إيماننا بحقوق 

 اإلنسان وحرياته كأساس للكرامة اإلنسانية. 

 

 لحسن استماعكمجزيال شكرا 

 

 


