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 لة لمناهضة الضم االمحتلة والخطوات الفع يضاالموضوع: مشروع قانون األر 
 

 ، مايكل مارتنمعالي رئيس الوزراء، 
 

خذ من تت  عنى بظقوق اإلنحفففففا  ف المدير العام لمؤسفففففحفففففي الظم، فهي منيمي فلحففففف  نيي ت    ناهذا بصففففف ت  ناإليكم كتابنرفع 
إزاء   المؤخر   مخاففكم  ، باإلشففففففففففار  إلىال لحفففففففففف  ني، فبالنيابي عن المجتمع المدني  مقًرا لها  فلحفففففففففف  ن في  رام هللامديني 

مجلس أمام  اعنهأعربتم   لتي، فامراقبي النشففاا اتنتصففااأل اايرالففي المظتلي مشففرفق نانو  ل  فالعملييالقانونيي  الصفف ي  
في جميع أنظاء العالم، نشفففعر   ال لحففف  نييمثلو  المجتمع المدني  منإننا في فلحففف  ن، ف   Dáil Éireann .1ا  النواب

أ  نؤكد لكم   اسففتبعاا مشففرفق القانو  من برنامح الظكومي ايخ ر، فنوا  ايال جد ف محففتبأسففب بالح ايال هذا المونب ال
، على الوجه الذأل أبلغناكم فأبلغنا أعضاء إن اًذا كامًل أنه ليس ثمي مانع نانوني يظول اف  إن اذ مشرفق القانو   مجدًاا  

  2020.2ازيرا   5في الخ ابات المؤرخي في محبًقا   ازبكم به
 

مناصفففففففر  اقوق  في  الصفففففففوت الرائد   Fianá Failا  «يلافيانا ف»ازب ل في هذه الخ ابات، ف الما مث    ب  ن اهفاحفففففففبما  
فاتلف هاا   حفي ر ال  نوامه  يحفعاًما، فلنيام مؤسف   53منذ لاتلل فالهيمني ل  يخضفع، الذأل ت يزال ال لحف  نيالشفع  
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إلى إيرلندا، فإلى المحففاعي التي تلذلها في نت لع ففي الوانع، فنظن  3جريمي ال صففل العنصففرأل.  يرنى إلى ن، العنصففري  
نا باإللهام: د  م  ي   امصفدرً فننير إل ها باعتبارها سفل ل إالل الحفلم فإنامي العدل فإعمال المحفاءلي على الصفع د الدفلي، 

أبديتم ف  5،من انتشفففار ايسفففلظي النوفيي  معاهد  الظد    تمفطرا 4ال صفففل العنصفففرأل في جنوب أفري يا،نيام   د عارلفففتمفق
ا  التزامكم الففذأل لم ينق ع    -  نو  ايمم المتظففد  المؤنتففي في للنففا بظ ظ الحففففففففففففففلم، في بقففاق منهففا جنوب للنففا  ايومففً

فإسفففنااكم فت ي وتنا أ  نذكر اعمكم  6 ،اتشفففتبا  نو  ايمم المتظد  لمراقبي فض  ال وني  ل ، فالجوت  الحفففورأل المظتل ا
  7ل لح  ن.  نالدائم

 
، فهم في مونعهم على رأس الظكومي ففي صففففف وع المعارلفففففي على الحفففففواء، أنهم يلافيانا فأعضفففففاء ازب لقد أثلت ف 

نا ثقي في أ  هذه الصفداني سفوع تحفتمر فتتواصفل على مدر فتر  رئاسفتكم للظكومي. فعلى فجه  أصفدناء فلحف  ن، فكل  
، ا ث أعرب ازبكم 2020اتنتخابي الذأل أعلنتموه في العام    بيانكمعي انتباهكم إلى  دأ  نحفففففت الخصفففففوح، فنظن نوا  

« ف»اتسفتمرار في قياا  الظملي التي تحفعى المظتلي  الفياير  مشفرفق نانو  على صفع د  م  تقد  البإاراز  عن التزامه »فيه 
سففففيما الحفففف د ففضففففًل عن ذلن، فنظن نحففففتذكر أ  ازبكم، فت  8إلى ك الي اعتراع الظكومي اإليرلنديي بدفلي فلحفففف  ن«.

مهمي في تقديم مشفففففرفق القانو  فعرلفففففه على مجلس الخ و   هذه الخ ا هو من  ، عضفففففو مجلس النواب،  نايل كول نز
  9النواب.
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. فعلى منارً  للتضفامن فايمل،  العالمفي   ن في فلحف  ن ف ال لحف  ن ل، في نير إ  مشفرفق نانو  ايرالفي المظتلي يمث  

أنيار اللرلمان  ن في افل مثل تشفففففف لي، التي  إاراز التقدم على صففففففع د مشففففففرفق القانو  مظ     غدافجه الخصففففففوح،  
مقرر فبالمثل، فقد أشففاا بمشففرفق القانو  اللرففحففور مايكل ل نن،  10تحففعى إلى صففياغي تشففريعاتها على غرار أاكامه.

في تقريره الذأل  ،1967عام  الالخاح المعني بظالي اقوق اإلنحفا  في ايرالفي ال لحف  نيي المظتلي منذ ايمم المتظد  
  11.التابع لألمم المتظد  إلى مجلس اقوق اإلنحا مؤخًرا  ند مه

 
 المرانل ن فيمشففففرفق القانو  من شففففأنه أ  يرسففففل رسففففالي فالففففظي إلى   ايهميي أ  نؤكد أ  سففففن  فمن  فبناًء على ذلن،  

ا عن أ  يكو  هذا المشففففرفق بل قيمي عمليي فعاجًزا عن »إادا    هالخارج بأن إجراء فعاًت يمكن اتخاذه فإن اذه، عولففففً
ر بإعمال فيبشففففف  يأذ  بظلول عهد جديد مشفففففرفق القانو  أ   لنه اكومتكم  سفففففع الدعم الذأل تؤم  ال ارق المنشفففففوا«. ف ي ف  

بشففففكل راسفففف  في يضففففع إيرلندا  أ   على الحففففااي الدفليي، ف  فلحفففف  نلصففففال    اقوق اإلنحففففا المحففففاءلي التي تحففففتند إلى  
لو أ  مثل هذا اإلجراء الذأل يقب في   هذه المراليفي هذا المقام. فلم تكن الظالي في فلحفففففففففف  ن لتللح  مولففففففففففع ال ياا

خذ من نلل. فمع ذلن، فال رصفي متااي أمام إيرلندا ان  كا  ند ات     ليياإلسفرائتت التجاريي مع المحفتوطنات  باافجه الت
  12.على تصظي  هذا الخ أعملها  لتحتهل  

 
مر  أخرر أننا ت نرر أأل ع بات نانونيي تظول اف  إن اذ مشفرفق أ  نؤكد  فاحفبما ب ناه في خ ابنا الحفابم، فنظن نوا  

ب ن  تنانضت نرر أأل ننا أكما  13عي العام الحفففففابم.المشفففففور  التي أسفففففداها المد  القانو  إن اًذا تاًما، فذلن على ن يص 
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ا من هذا القل ل   14،يرلنداإاسففتور اياكام التي يوراها مشففرفق القانو  ف  ب ن مشففرفق له  ا و فجت كما نلاظ أ  تعارلففً
خلراء نانون و  بارزف  بصفف ي رسففميي،  هذا ايمر  أكد على  فندالقانو  فالمباائ التي يرسفف ها نانو  اتتظاا ايفرفبي. 

الدفليي، الذأل تاظ أنه »ت يمكن أ  يحففتند فر    عدلفمن هؤتء اللرففحففور جيمس كرففورا، القالففي في مظكمي ال
اللئظي التنييميي [، إت إلى  المقامي اف  فجه نانوني اإلسرائ لييلمحتوطنات  ا  التي منشؤها]على المنتجات كامل  اير 
فإلى اعتبارات الحياسي العامي، التي تبقى لمن ن اق اختصاح   يايفرفبي  م ولييالعن       الصاار 260/2009رنم ا

كل عضفففففففو بم راه اتخاذ القرار  يتولىينبغي أ   ذلن، بناءً على  ف   بم راها. يايفرفبي   ولفففففففييالمالدفل ايعضفففففففاء في  
ت يلدف أ   كما يرر اللرففحفففور كرففورا أنه »  15« افند أبرزنا ما نؤكده بالخ  المائل .بتوسفففيع ن اق مثل هذا الظير

هنفا  أأل نوان ن للم ولففففففففففففففيفي ايفرفبيفي يمكن انتهفاكهفا من نلفل افلفي عضففففففففففففففو تتخفذ نراًرا بظير اسففففففففففففففت راا منتجفات  
لبااث ن من أعلم االلرففحفور تاكيس تريديماس، فهو  ركهيشفاهذا الرأأل  ف   16.«المحفتوطنات على أسفس الحفياسفي العامي

ه أفراا  رككما يشففففففا 17في المحففففففائل المتصففففففلي بقانو  اتتظاا ايفرفبي فيعمل في كليي لند  الجام يي، المتخصففففففصفففففف ن
  18.الحابم المدعي العام عن المجتمع المدني اإليرلندأل الذين نرأفا الرأأل الذأل صدر

 
ا عن مخال ي اتلتزامات القانونيي  مشففرفق القانو    على عاتم إيرلندا، فمن شففأ  سففن    الوانعيفبناًء على ما تقدم، فعولففً

لها مشفففففففاريع المواا المتعلقي بمحفففففففؤفليي الدفل عن ايفعال غ ر تتماشفففففففى مع اتلتزامات التي ترت  إيرلندا يضفففففففمن أ   أ   
اتعتراع بايفلفففففففاق التي تنت ي الصففففففف ي المشفففففففرفعي عنها، من نل ل ن  عالمشفففففففرفعي افلًيا، التي تنص على اتمتناق  

على الشفففففففففع    ت ب قهالمشفففففففففرفق اتسفففففففففتي اني الذأل تن ذه إسفففففففففرائ ل اف  فجه نانوني، فنيام التم  ز العنصفففففففففرأل الذأل  
  الشفففففرقييالقدس   لفففففم  ما نامت به من  ، ف ن اق غز على  ت رلفففففه ، فاإلغلق الذأل  أطيافه فشفففففرائظهبجميع   ال لحففففف  ني

م مشففاريع المواا الدفل  لز  بظكم القانو . كما ت   الضفف ي الغربييفالتهديد الذأل أطلقته بضففم محففااات شففاسففعي من أرالففي  
فأ     عن اإلسففففهام، إسففففهاًما مباشففففًرا أف غ ر مباشففففر، في اإلبقاء على هذه ايفلففففاق التي تتنافى مع القانو  بأ  تمتنع  

على تصففوي   بال علمشففرفق القانو  أ  يعمل  ففي لففوء ما تقدم، فمن شففأ  سففن    19.اتتعاف  في سففل ل فلففع اد له
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، فأ  يضفمن أ   ثالثيالمخال ي المتواصفلي التي تمس اتلتزامات المترتبي على إيرلندا بصف تها افلي من الدفل ايطراع ال
 . اير  ال لح  نيي المظتليفال صل العنصرأل فالضم في  رستعمااتالمحتهلك ن اإليرلندي ن ت يحهمو  في 

 
فما يلوح  القدس الشفففرقيي  المتواصفففل فيل مشفففرفق القانو  خ و  أفلى لها أهم تها في الونوع في فجه الضفففم  كما يشفففك  

 ابلدً   25برلماني من   1,080ها عل  عبظكم القانو . فند اعت رسفففففففالي فن   الضففففففف ي الغربييأرالفففففففي    في ايفم من لفففففففم  
، فمن جملتهم أعضففاء في مجلس النواب من ازبكم، »الزعماء ايفرفب  ن إلى اتخاذ إجراء ااسففم رًاا على هذا  اأفرفبيً 

يمكن إنجازه من كما مشففففرفق القانو ،  تداب ر من نل ل سففففن   اإلجراءفند يشففففمل هذا   20التظدأل ]الذأل يشففففكله الضففففم[«.
 فاتعتراع بدفلي فلح  ن.  21العقوبات على إسرائ ل فر خلل 

 
فنظن ت نزال ننتير، اتى فنت كتابي هذا الخ اب، صففدفر نرار عن الدائر  التمه ديي للمظكمي الجنائيي الدفليي بشففأ  

  22.تلي اير  ال لحفففففففف  نيي المظع في  قتر  جرائم الظرب فالجرائم لففففففففد اإلنحففففففففانيي التي ت  على   ياإلنليمي  الوتييمحففففففففألي  
أمام تقويض  ع بي عن اتعتراع بدفلي فلحف  نالقويي  ل إاجام الدفل  مؤسفحفي الظم من نلل، فقد شفك    ما تايتفاحفب
بظم أبناء الشففع  فانتهاكات اقوق اإلنحففا  على ارتكاب الجرائم الدفليي  يالمترتب اإلسففرائ ليي  اإلفلت من العقابثقافي 

  23.ال لح  ني
 

 
20 Joint letter by 1.080 parliamentarians from 25 European countries to European governments and leaders against Israeli 
annexation of West Bank (23 June 2020), available at: https://www.scribd.com/document/466688615/Letter-by-
European-Parliamentarians-Against-Israeli-Annexation. 
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Al-Haq, Al-Haq Condemns as Illegal Prime Minister Netanyahu’s Stated Plans to Annex West Bank 
Settlements and Calls on Third States to Apply Economic Sanctions on Israel (10 September 2019), available 
at: http://www.alhaq.org/advocacy/15096.html. 

 يقب على الظالي في افلي فلح  ن، انير  للطلق على بيا   22
Al-Haq, Palestine and Territorial Jurisdiction at the International Criminal Court (28 April 2020), available at: 
http://www.alhaq.org/advocacy/16792.html;  
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Palestinian Centre for Human Rights, Al Mezan Centre for Human Rights, and Al0Dameer Association for 
Human Rights, Review Paper: Arguments Raised in Amici Curiae Submissions in the Situation in the State of Palestine Before 
the International Criminal Court (28 April 2020), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16796.html; Pearce 
Clancy, ‘Vindicating Rights and Ending Impunity: Palestine, Statehood, and the International Criminal Court’ 
(22 April 2020), available at: https://justiceinconflict.org/2020/04/22/vindicating-rights-and-ending-impunity-
palestine-statehood-and-the-international-criminal-court/. 
23 Al-Haq, In Light of Israel’s Plans to De Jure Annex Parts of the Occupied Palestinian Territory, Al-Haq 
Urges the Diplomatic Community to Implement Effective Measures (1 July 2020), available at: 
http://www.alhaq.org/advocacy/17052.html; see also Al-Haq, Palestinian, Regional, and International Human 
Rights Organisations Submit Joint Report on Accountability to UN Special Rapporteur (3 June 2020), available 
at: http://www.alhaq.org/advocacy/16931.html. 
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دتم في برنامح اكومتكم الصفففففففففففففاار في العام إيرلندا فازبكم عن اتلتزام باتعتراع بدفلي فلحففففففففففففف  ن، فتعه  فند أعربت  
ز المحفاعي الراميي عندما نعتقد أ  من  هذا اتعتراع سفوع يعز  »بااترام التزامنا باتعتراع بدفلي فلحف  ن ...   2020

ففي الونت الذأل نرر فيه أ  اتعتداء على    24.« نييال لحفففف إلى التوصففففل إلى ال الدفلت ن أف امايي سففففلمي اير   
للتصفففففدأل  إجراءات بما يشفففففمله ذلن من   25يحفففففتدعي اتخاذ إجراء فعال منذ أمد بع د،كا   ال لحففففف  نييسفففففلمي اير   

من أرالففففي   يبالبحففففي  تليحففففمحففففااي فلففففم   27،القدس الشففففرقييفلففففم  26،ن اق غز  ر  اإلغلق فالظصففففار على  ل
قد تخذ إجراء ان  فنلل إن اذ المزيد من إجراءات الضفففففم بظكم القانو ، ففإذا لم ي    28.بظكم ايمر الوانع الغربييالضففففف ي  
 . أبًداأخرر تتخاذه فرصي ت تتأتى  

 
فأامد   29 ن، بمن ف هم إياا الظلقال لحفففففف  ن يحففففففتهدع التي تن وأل على القتل العمد الذأل المتواصففففففلي  فتعمل الظملي  

على    31الجماعي، العقاب ن باعتباره شفكًل من أشفكال  ال لحف  ن فتداب ر من نل ل ااتجاز جثام ن الشفهداء   30عريقات،
جان  أسر  المجتمع الدفلي.  من    فعاليمعارلي  أأل أ  يلقى  اف     يرس أ   بم  له  الذأل س  اإلفلت من العقاب،   تيح ر

يبناء الشففففففع   32،ه ايسففففففر نه إيرلندا، بصفففففف تها عضففففففًوا له ااترامه في هذتؤم  ذأل  الفال عال  الظ يقي فمن شففففففأ  الدعم  
رسففالي فالففظي للناس في فلحفف  ن    أ  يلث  فاتعتراع بدفلي فلحفف  ن    اير  المظتليمن خلل سففن نانو   ال لحفف  ني

 لهما فنعهما فأثرهما من جان  إيرلندا. فتدخل  ن ت يمكن التعدأل عل ها اف  معارلي ال لح  ن فخارجها بأ  اقوق 
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الحفففففففففففياسفففففففففففيي فالتقاعس عن إن اذ   اتنتهازيي  سفففففففففففتقافمإننا على ثقي بأننا، فبعد أ  أمعن ا النير فالت ك ر، بأ  اكومتكم  

على ن فاق فاسففففففففففففففع   اقوق اإلنحففففففففففففففا   في مواجهفي انتراع الجرائم الفدفليفي فاتنتهفاكفات التي تمس    يالم لوبف  اتاإلجراء
الخ و  الضفففففرفريي فالمهمي باتعتراع   إن اذنانو  اير  المظتلي ف  القرار الصفففففظي  بحفففففن  أنها سفففففوع تت خذ فممنهح، ف 

في   ال ارق المنشفففوا«»  ظقم ، سفففوع تمشفففرفق القانو   بدفلي فلحففف  ن. فنظن نؤكد لكم أ  هذه الخ وات، بما ف ها سفففن  
رهن إشففارتكم فيما يتصففل نيل فأننا سففوع  ،على فلحفف  نر  اركي النضففال التي نخولففها في مواجهي ةيمني اتسففتعما

 . الظكوميبهذه المحائل ط لي فتر  بقائكم في رئاسي 
 

 فت ضلوا، معاليكم، بقلول فائم اتاترام فالتقدير،  
 
 
 
 
 
 
 

 شعوا  جبارين 
 المدير العام لمؤسحي الظم 


