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الموضوع :مشروع قانون األراضي المحتلة والخطوات الفعالة لمناهضة الضم
معالي رئيس الوزراء ،مايكل مارتن،
نرفع إليكم كتابنا هذا بصف ف ف تنا المدير العام لمؤسف ف فح ف ففي الظم ،فهي منيمي فلحف ف ف نيي تعنى بظقوق اإلنح ف ففا فتتخذ من
مقر لها ،فبالنيابي عن المجتمع المدني ال لحف ف ف ف ف ني ،باإلشف ف ف ف ففار إلى مخاففكم المؤخر إزاء
مديني رام هللا في فلحف ف ف ف ف ن ًا
الصف ي القانونيي فالعمليي لمشففرفق نانو مراقبي النشففاا اتنتصففااأل ااي ارلففي المظتلي  ،فالتي أعربتم عنها أمام مجلس

النواب ا 1. Dáil Éireannإننا في فلحف ف ن ،فمن يمثلو المجتمع المدني ال لحف ف ني في جميع أنظاء العالم ،نش ففعر
بأسففب بالح ايال هذا المونب المحففتجد فايال اسففتبعاا مشففرفق القانو من برنامح الظكومي ايخ ر ،فنوا أ نؤكد لكم
كامل ،على الوجه الذأل أبلغناكم فأبلغنا أعضاء
مجداا أنه ليس ثمي مانع نانوني يظول اف إن اذ مشرفق القانو إن ا ًذا ً
ً
2
ازبكم به محبًقا في الخ ابات المؤرخي في  5ازي ار .2020
فاح ف ف ففبما ب ناه في هذه الخ ابات ،ف الما مثل ازب «فيانا فايل» ا Fianá Failالص ف ف ففوت الرائد في مناص ف ف ففر اقوق
الشفع

عاما ،فلنيام مؤسفحفي نوامه الحفي ر فاتلف هاا
ال لحف ني ،الذأل ت يزال يخضفع للاتلل فالهيمني منذ ً 53

 1انير:
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https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/dail/2020-07;21/7/?highlight%5B0%5D=palestine&highlight%5B1%5D=palestine&highlight%5B2%5D=palestine#s10
Irish Times, ‘Taoiseach insists Occupied Territories Bill breaches EU law’ (21 July 2020), available at:
https://www.irishtimes.com/news/politics/taoiseach-insists-occupied-territories-bill-breaches-eu-law1.4310242; Irish Examiner, ‘Taoiseach says it is not legally possible to implement Occupied Territories Bill’ (21
July 2020), available at: https://www.irishexaminer.com/news/arid-40019615.html.
 2انير:
Al-Haq, Al-Haq Writes to Irish Political Parties Fine Gael, Fianna Fáil, and the Green Party, Urging Support
for Occupied Territories Bill (6 June 2020), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16946.html.

 فإلى المحففاعي التي تلذلها في، فنظن نت لع إلى إيرلندا، ففي الوانع3. يرنى إلى جريمي ال صففل العنصفرأل،العنصفري ن
:فدر يمدنا باإللهام
 فننير إل ها باعتبارها مص ًا،سفل ل إالل الحفلم فإنامي العدل فإعمال المحفاءلي على الصفع د الدفلي

 فأبديتم5، فطراتم معاهد الظد من انتش ففار ايس ففلظي النوفيي4،فقد عارل ففتم نيام ال ص ففل العنصف فرأل في جنوب أفري يا
-  في بقففاق منهففا جنوب للنففا انو ايمم المتظففد المؤنتففي في للنففا،التزامكم الففذأل لم ينق ع يو ًم فا بظ ظ الحف ف ف ف ف ف ففلم
 فت ي وتنا أ نذكر اعمكم فإس ففنااكم6،  فالجوت الح ففورأل المظتل انو ايمم المتظد لمراقبي فض اتش ففتبا، ال وني ل
7

.الدائم ن ل لح ن

 أنهم، فهم في مونعهم على رأس الظكومي ففي ص ف ف وع المعارل ف ففي على الح ف فواء،فلقد أثلت أعض ف ففاء ازب فيانا فايل
 فعلى فجه. فكل نا ثقي في أ هذه الصفداني سفوع تحفتمر فتتواصفل على مدر فتر رئاسفتكم للظكومي،أصفدناء فلحف ن

 ا ث أعرب ازبكم،2020  فنظن نوا أ نح ف ففتدعي انتباهكم إلى بيانكم اتنتخابي الذأل أعلنتموه في العام،الخص ف ففوح
ايرلفي المظتلي» ف«اتسفتمرار في قياا الظملي التي تحفعى
ا
فيه عن التزامه «بإاراز التقدم على صفع د مشفرفق نانو
 فت سف ففيما الحف ف د، فنظن نحف ففتذكر أ ازبكم، ففضف ف ًفل عن ذلن8.»إلى ك الي اعتراع الظكومي اإليرلنديي بدفلي فلحف ف ن

 هو من خ ا هذه الخ و المهمي في تقديم مش ف ففرفق القانو فعرل ف ففه على مجلس، عض ف ففو مجلس النواب،نايل كول نز
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.النواب

: انير، للستزاا اول ال صل العنصرأل3
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the Elimination of Racial Discrimination (12 November 2019), available at:
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https://www.irishtimes.com/opinion/editorial/the-irish-times-view-on-ireland-s-peacekeeping-work-a-recordtobe-proud-of-1.3752737.
7 Foreign Affairs, ‘Why the Irish Support Palestine’ (23 June 2010), available at:
https://foreignpolicy.com/2010/06/23/why-the-irish-support-palestine-2/.
8 Fianna Fáil, An Ireland for All, Éire do Chách: Manifesto 2020, pg. 146, available at:
https://www.inmo.ie/tempDocs/Fianna%20Fail%20GE%202020.pdf.
9 Frances Black, July 2019 Update: Occupied Territories Bill (22 July 2019), available at:
https://www.francesblack.ie/single-post/OTBillJuly2019.

إ مشفرفق نانو اي ارلفي المظتلي يمثل ،في نير ال لحف ن ن في فلحف ن ففي العالم ،منارً للتضفامن فايمل .فعلى
فجه الخصف ف ففوح ،غدا إاراز التقدم على صف ف ففع د مشف ف ففرفق القانو مظ أنيار اللرلمان ن في افل مثل تش ف ف ف لي ،التي
تحففعى إلى صففياغي تشفريعاتها على غرار أاكامه.
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فبالمثل ،فقد أشففاا بمشففرفق القانو اللرففحففور مايكل ل نن ،مقرر

ايمم المتظد الخاح المعني بظالي اقوق اإلنحفا في اي ارلفي ال لحف نيي المظتلي منذ العام  ،1967في تقريره الذأل

مؤخر إلى مجلس اقوق اإلنحا التابع لألمم المتظد .
ًا
ندمه

11

فبناء على ذلن ،فمن ايهميي أ نؤكد أ سف ففن مشف ففرفق القانو من شف ففأنه أ يرسف ففل رسف ففالي فالف ففظي إلى المرانل ن في
ً
فعاجز عن «إادا
ًا
لف فا عن أ يكو هذا المشف ففرفق بل قيمي عمليي
عو
اذه،
إن
ف
اتخاذه
يمكن
فعات
اء
ر
إج
ه
بأن
ج
الخار
ً
ً
ال ارق المنش ف ففوا» .ف ي فس ف ففع الدعم الذأل تؤمنه اكومتكم لمش ف ففرفق القانو أ يأذ بظلول عهد جديد فيبشف ف فر بإعمال
المحف ففاءلي التي تحف ففتند إلى اقوق اإلنحف ففا لصف ففال فلحف ف ن على الحف ففااي الدفليي ،فأ يضف ففع إيرلندا بشف ففكل ارسف ف في

مولف ف ف ف ففع ال ياا في هذا المقام .فلم تكن الظالي في فلح ف ف ف ف ف ن لتللح هذه المرالي لو أ مثل هذا اإلجراء الذأل يقب في
فجه التبااتت التجاريي مع المحفتوطنات اإلسفرائ ليي كا ند اتخذ من نلل .فمع ذلن ،فال رصفي متااي أمام إيرلندا ان
لتحتهل عملها على تصظي هذا الخ أ.
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فاحفبما ب ناه في خ ابنا الحفابم ،فنظن نوا أ نؤكد مر أخرر أننا ت نرر أأل ع بات نانونيي تظول اف إن اذ مشفرفق
تاما ،فذلن على ن يص المش ف ففور التي أس ف ففداها المدعي العام الح ف ففابم.
القانو إن ا ًذا ً

13

كما أننا ت نرر أأل تنانض ب ن
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Chilean Congress Calls for Boycott of Israeli Settlements’ (29 November 2018), available at:
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-chilean-congress-follows-ireland-and-calls-for-boycott-ofisraeli-settlements-1.6700267.
11 UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories
occupied since 1967 (15 July 2020) UN Doc A/HRC/44/60, para 13, available at:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_60.pdf.
12 Irish Broad Left, ‘We Have a Moral and Legal Obligation to Pass the Occupied Territories Bill’ (15 June
2020), available at: https://irishbroadleft.com/2020/06/15/we-have-a-moral-and-legal-obligation-to-pass-theoccupied-territories-bill/.
 13انير:
Irish Independent, ‘”Enforcing draft law on Israeli goods would be impractical,” says AG’ (4 June 2020),
available at: https://www.independent.ie/irish-news/politics/enforcing-draft-law-on-israeli-goods-would-beimpracticalsays-ag-39258885.html.

14
لفا من هذا القل ل ت فجوا له ب ن مشففرفق
اياكام التي يوراها مشففرفق القانو فاسففتور إيرلندا ،كما نلاظ أ تعار ً

القانو فالمباائ التي يرس ف ها نانو اتتظاا ايفرفبي .فند أكد على هذا ايمر خلراء نانون و بارزف بص ف ي رسففميي،
فمن هؤتء اللرففحففور جيمس كرففورا ،القالففي في مظكمي العدل الدفليي ،الذأل تاظ أنه «ت يمكن أ يحففتند فر

اير كامل [على المنتجات التي منشؤها المحتوطنات اإلسرائ ليي المقامي اف فجه نانوني] ،إت إلى اللئظي التنييميي
رنم ا 2009/260الصاار عن الم وليي ايفرفبيي فإلى اعتبارات الحياسي العامي ،التي تبقى لمن ن اق اختصاح

الدفل ايعض ف ف ففاء في الم ول ف ف ففيي ايفرفبيي بم راها .فبناءً على ذلن ،ينبغي أ يتولى كل عض ف ف ففو بم راه اتخاذ القرار

بتوس ففيع ن اق مثل هذا الظير» افند أبرزنا ما نؤكده بالخ المائل  15.كما يرر اللرففح ففور كرففورا أنه «ت يلدف أ

ار بظير اسف ف ف ف ف ف ففت راا منتجفات
هنفا أأل نوان ن للم ولف ف ف ف ف ف فيفي ايفرفبيفي يمكن انتهفاكهفا من نلفل افلفي عضف ف ف ف ف ف ففو تتخفذ نرًا
المحفتوطنات على أسفس الحفياسفي العامي 16».فهذا الرأأل يشفاركه اللرففحفور تاكيس تريديماس ،فهو من أعلم البااث ن
المتخصف ف فصف ف ف ن في المحف ف ففائل المتصف ف ففلي بقانو اتتظاا ايفرفبي فيعمل في كليي لند الجام يي،
المجتمع المدني اإليرلندأل الذين ن أرفا الرأأل الذأل صدر عن المدعي العام الحابم.

17

كما يشف ف ففاركه أفراا

18

ل فا عن مخال ي اتلتزامات القانونيي الوانعي على عاتم إيرلندا ،فمن شففأ سففن مشففرفق القانو
فبناء على ما تقدم ،فعو ً
ً
أ يض ف ف ففمن أ إيرلندا تتماش ف ف ففى مع اتلتزامات التي ترتلها مش ف ف ففاريع المواا المتعلقي بمح ف ف ففؤفليي الدفل عن ايفعال غ ر
افليا ،التي تنص على اتمتناق عن اتعتراع بايفل ف ف ففاق التي تنت ي الص ف ف ف ي المش ف ف ففرفعي عنها ،من نل ل
المش ف ف ففرفعي ً
المش ف ف ف ففرفق اتس ف ف ف ففتي اني الذأل تن ذه إس ف ف ف فرائ ل اف فجه نانوني ،فنيام التم ز العنص ف ف ف فرأل الذأل ت بقه على الش ف ف ف ففع
ال لح ف ف ني بجميع أطيافه فش ف فرائظه ،فاإلغلق الذأل ت رل ف ففه على ن اق غز  ،فما نامت به من ل ف ففم القدس الش ف ففرقيي

فالتهديد الذأل أطلقته بضففم محففااات شففاسففعي من أ ارلففي الض ف ي الغربيي بظكم القانو  .كما تلزم مشففاريع المواا الدفل

فر أف غ ر مباشف ففر ،في اإلبقاء على هذه ايفلف ففاق التي تتنافى مع القانو فأ
فهاما مباشف ف ًا
بأ تمتنع عن اإلسف ففهام ،إسف ف ً
تتعاف في سففل ل فلففع اد لها 19.ففي لففوء ما تقدم ،فمن شففأ سففن مشففرفق القانو أ يعمل بال عل على تصففوي

)Pearce Clancy, ‘The Occupied Territories Bill and Unconstitutional Vagueness: A Red Herring’ (8 June 2020
Irish Centre for Human Rights, available at: https://ichrgalway.wordpress.com/2020/06/08/the-occupiedterritories-bill-and-unconstitutional-vagueness-a-red-herring/.
15 James Crawford, ‘Opinion: Third Party Obligations with respect to Israeli Settlements in the Occupied
Palestinian Territories’ (24 January 2012) para 138, available at:
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/tucfiles/LegalOpinionIsraeliSettlements.pdf.
 16المصدر الحابم ،ح.125 .
17 TheJournal.ie, ‘New legal advice finds Occupied Territories Bill is “fully complaint with EU trade rules”’ (23
November 2018), available at: https://www.thejournal.ie/occupied-territories-bill-4354083-Nov2018/.
18 Sadaka, Analysis of AG opinion, available at: http://www.sadaka.ie/Articles/Briefings/BRIEFINGSadaka_Analysis_of_AG_opinion.pdf.
19
افليا ا. 2001
الماا  ،41مشاريع المواا المتعلقي بمحؤفليي الدفل عن ايفعال غ ر المشرفعي ً
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 فأ يضفمن أ،المخال ي المتواصفلي التي تمس اتلتزامات المترتبي على إيرلندا بصف تها افلي من الدفل ايطراع الثالثي
.ال لح نيي المظتلي

المحتهلك ن اإليرلندي ن ت يحهمو في اتستعمار فال صل العنصرأل فالضم في اير

كما يش ففكل مش ففرفق القانو خ و أفلى لها أهم تها في الونوع في فجه الض ففم المتواص ففل في القدس الش ففرقيي فما يلوح
بلدا
ً 25  برلماني من1,080  فند اعت رس ف ف ففالي فنع عل ها. في ايفم من ل ف ف ففم أ ارل ف ف ففي الضف ف فف ي الغربيي بظكم القانو

راا على هذا
ً  «الزعماء ايفرفب ن إلى اتخاذ إجراء ااسففم، فمن جملتهم أعضففاء في مجلس النواب من ازبكم،أفرفبيا
ً
 كما يمكن إنجازه من،  فند يشف ففمل هذا اإلجراء تداب ر من نل ل سف ففن مشف ففرفق القانو20.»]التظدأل [الذأل يشف ففكله الضف ففم
.فاتعتراع بدفلي فلح ن

21

العقوبات على إسرائ ل

خلل فر

 صففدفر نرار عن الدائر التمه ديي للمظكمي الجنائيي الدفليي بشففأ، اتى فنت كتابي هذا الخ اب،فنظن ت نزال ننتير
22

.ال لح ف ف ف ف نيي المظتلي

محف ف ف ففألي الوتيي اإلنليميي على جرائم الظرب فالجرائم لف ف ف ففد اإلنحف ف ف ففانيي التي تقترع في اير

 فقد شفكل إاجام الدفل القويي عن اتعتراع بدفلي فلحف ن ع بي أمام تقويض،فاحفبما تايت مؤسفحفي الظم من نلل

ثقافي اإلفلت من العقاب اإلسفرائ ليي المترتبي على ارتكاب الجرائم الدفليي فانتهاكات اقوق اإلنحففا بظم أبناء الشففع
23

.ال لح ني

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-byEuropean-Parliamentarians-Against-Israeli-Annexation.
: انير21
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.
 انير، للطلق على بيا يقب على الظالي في افلي فلح ن22
Al-Haq, Palestine and Territorial Jurisdiction at the International Criminal Court (28 April 2020), available at:
http://www.alhaq.org/advocacy/16792.html;
،أيضا
ً ،فانير
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-impunitypalestine-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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فند أعربت إيرلندا فازبكم عن اتلتزام باتعتراع بدفلي فلحف ف ف ف ف ف ف ن ،فتعهدتم في برنامح اكومتكم الص ف ف ف ف ف ففاار في العام
« 2020بااترام التزامنا باتعتراع بدفلي فلحف ن  ...عندما نعتقد أ من هذا اتعتراع سفوع يعزز المحفاعي الراميي
إلى التوصف ففل إلى ال الدفلت ن أف امايي سف ففلمي اير

س ف ففلمي اير
لر

ال لح ف ف نيي».

24

ففي الونت الذأل نرر فيه أ اتعتداء على

ال لحف ف ف نيي كا يح ف ففتدعي اتخاذ إجراء فعال منذ أمد بع د،

اإلغلق فالظصف ففار على ن اق غز ،

26

25

بما يش ف ففمله ذلن من إجراءات للتص ف ففدأل

فلف ففم القدس الشف ففرقيي 27،فلف ففم محف ففااي ليحف فت بالبحف ففي ي من أ ارلف ففي

الضف ف ف ي الغربيي بظكم ايمر الوانع 28.فإذا لم يتخذ إجراء ان فنلل إن اذ المزيد من إجراءات الض ف ففم بظكم القانو  ،فقد

أبدا.
ت تتأتى فرصي أخرر تتخاذه ً

فتعمل الظملي المتواصف ف ففلي التي تن وأل على القتل العمد الذأل يحف ف ففتهدع ال لحف ف ف ن ن ،بمن ف هم إياا الظلق 29فأامد
عريقات،

30

فكل من أشفكال العقاب الجماعي،
فتداب ر من نل ل ااتجاز جثام ن الشفهداء ال لحف ن ن باعتباره ش ً

تيح ر اإلفلت من العقاب ،الذأل سم له بأ يرس اف أ يلقى أأل معارلي فعالي من جان

31

على

أسر المجتمع الدفلي.

فمن شف ف ففأ الدعم الظ يقي فال عال الذأل تؤمنه إيرلندا ،بصف ف ف تها عضف ف ف ًفوا له ااترامه في هذه ايسف ف ففر ،
ال لحف ني من خلل سففن نانو اير المظتلي فاتعتراع بدفلي فلحف ن أ يلث رسففالي فالففظي للناس في فلحف ن
32

يبناء الشف ف ففع

فخارجها بأ اقوق ال لح ن ن ت يمكن التعدأل عل ها اف معارلي فتدخل لهما فنعهما فأثرهما من جان

إيرلندا.

Programme for Government: Our Shared Future (2020) pg. 122, available at:
https://www.finegael.ie/app/uploads/2020/06/ProgrammeforGovernment_Final_16.06.20-1.pdf.
25 Al-Haq, Third States Must Act to Prevent Further Israeli Annexation of Occupied Palestinian Territory (5
June 2020), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16937.html.
26 Al-Haq, 51 Years of Israeli Occupation, 11 Years of Closure of the Gaza Strip: Time for Action, Time for
Sanctions (6 June 2018), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/6190.html; Al-Haq, Gaza 2020 Lift the
Closure (9 June 2020), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16965.html.
27 Al-Haq, Annexing A City: Israel’s Illegal Measures to Annex Jerusalem Since 1948 (11 May 2020), available at:
http://www.alhaq.org/publications/16855.html.
28 Al-Haq, Establishing Guidelines to Determine whether the Legal Status of ‘Area C’ in the Occupied Palestinian Territory
represents Annexed Territory under International Law (17 July 2020), available at:
http://www.alhaq.org/publications/17136.html; Al-Haq, De Facto Annexation Continues with House
Demolitions using Hyundai bulldozers, Destruction of Palestinian Lands, Infrastructure and Pillage (16 July
2020), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/17124.html.
29 Al-Haq, Al-Haq Sends Urgent Appeal to UN Special Procedures on the Extrajudicial Execution and Wilful
Killing of Palestinian Person with Disability Iyad Al-Hallaq (9 June 2020), available at:
http://www.alhaq.org/advocacy/16963.html.
30
عاجل إلى اإلجراءات الخاصي لألمم المتظد بشأ مقتل أامد عريقات ،فتظث على تظق م العدالي الدفليي
نداء
ً
الظم 83« ،منيمي توجه ً
24

فمظاسبي اتاتلل اإلسرائ لي لحياسته الممنهجي إلطلق النار بقصد القتل» ا 14تموز/يول و  ، 2020على المونع اإللكترفني:
.http://www.alhaq.org/ar/advocacy/17112.html

 31المصدر الحابم.
 32انير
The Economist, ‘How Ireland gets its way’ (18 July 2020), available at:
https://www.economist.com/europe/2020/07/18/how-ireland-gets-its-way.

إننا على ثقي بأننا ،فبعد أ أمعنا النير فالت ك ر ،بأ اكومتكم س ف ف ف ف ففتقافم اتنتهازيي الح ف ف ف ف ففياس ف ف ف ف ففيي فالتقاعس عن إن اذ

اإلجراءات الم لوبفي في مواجهفي انتراع الجرائم الفدفليفي فاتنتهفاكفات التي تمس اقوق اإلنحف ف ف ف ف ف ففا على ن فاق فاسف ف ف ف ف ف ففع

فممنهح ،فأنها س ف ففوع تتخذ القرار الص ف ففظي بح ف ففن نانو اير

المظتلي فإن اذ الخ و الض ف ففرفريي فالمهمي باتعتراع

بدفلي فلحف ف ن .فنظن نؤكد لكم أ هذه الخ وات ،بما ف ها س ففن مش ففرفق القانو  ،س ففوع تظقم «ال ارق المنش ففوا» في
اركي النضففال التي نخولففها في مواجهي ةيمني اتسففتعمار على فلحف ن ،فأننا سففوع نيل رهن إشففارتكم فيما يتصففل
بهذه المحائل ط لي فتر بقائكم في رئاسي الظكومي.
فت ضلوا ،معاليكم ،بقلول فائم اتاترام فالتقدير،

شعوا جبارين

المدير العام لمؤسحي الظم

