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   موافقة من فيه يحذر نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية، احلكومة لرئيس بيان
  "غولدستون" تقرير على اإلنسان حقوق جملس

 1/10/2009 القدس،

 

املسمّى جملس حقوق  سيجرى خالل الساعات األربع والعشرين القادمة يف جنيف تصويت ضمن اجمللس .."
خالل السنوات األخيرة قرارات ضد إسرائيل تزيد  ن هذا اجمللس قد اعتمدأذكركم بأ. اإلنسان التابع لألمم املتحدة

 .180- دول العامل ال عدداً على القرارات اخلاصة بجميع باقي

الدولية حول العملية العسكرية  تقرير جلنة التحقيق) [تقرير غولدستون(إذا ما قرر اجمللس املضي قدماً بما يُسمى 
 :سيمسّ بذلك مساساً خطيراً بثالث قضايا فإنه] العام اجلاري اإلسرائيلية يف قطاع غزة مطلع

املطلقة على اإلرهابيين الذين  أوالً إنه سيمسّ بشكل خطير باحلرب الدائرة على اإلرهاب ألنه سيضفي الشرعية
 املنابر املدنيين ، إال أن اجلهة التي تتعرض فيما بعد لإلدانة يف يطلقون نيرانهم على املدنيين ثم يختبئون وراء

مساس  إن نهجاً كهذا ينطوي على. القضاء الدويل هي الضحية التي تدافع عن نفسها بشكل مشروع الدولية وأمام
 .اإلرهاب] مكافحة[بالغ اخلطورة يف 

إىل أحلك أيامها حيث كانت  ثانياً سيمسّ اجمللس املذكور بشكل شديد اخلطورة بمكانة األمم املتحدة ويعيدها
 .من أي مضمون ومغزى] املتحدة األمم[ستتخذ القرارات األكثر عبثية ، مما سيفرغ أداء 

تقرير (التعامل مع ما يُسمى  فإن أي قرار بمواصلة –وقد تكون هذه النقطة األشد إحلاحاً ووضوحاً  –ثالثاً 
ألن إسرائيل لن تستطيع اإلقدام على خطوات أخرى  سيؤدي إىل مساس خطير للغاية بعملية السالم) غولدستون

 .حُرمت من حقها يف الدفاع عن النفس واخملاطرة من أجل السالم إذا ما

مكانة األمم املتحدة ومن  الذي سينال من مكافحة اإلرهاب ومن –إن القرار اخلاص باملضي قدماً بهذا التقرير 
أتمنى أن يتم تكوين األغلبية . ممثلوها حالياً يف جنيف يلتئمدولة  50هو قرار من اختصاص نحو  –عملية السالم 

 لكن إنْ . لسنا على يقين من هذا األمر على اعتبار أنه توجد عادة أغلبية تلقائية ضدنا إننا. التي تستعيد صوابها
املسؤولية ستقع أغلبية كهذه فإن  كهذه فسيتم تفادي هذا املساس اخلطير ، وإنْ مل يتم إيجاد] عاقلة[وُجدت أغلبية 

 ."يف املوعد الالزم على عاتق تلك الدول التي مل تعُد إىل جادة الصواب
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