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وقال توموشات “لقد أجرت إرسائيل عدة تحقيقات يف الكثري من الحوادث إال أنها مل تغطِ كل 
املزاعم التي وردت يف لجنة تقيص الحقائق”.

ووجدت اللجنة أن إرسائيل مل تحقق يف قرارات صناع القرار كام فشلت يف التحقيق يف املزاعم 
بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف الضفة الغربية والتي يزعم أنها وقعت خالل النزاع.

أما بالنسبة للجانب الفلسطيني، فقد التقت اللجنة مع املفوضية املستقلة التي شكلتها السلطة 
الفلسطينية للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبكة من قبل مسؤولني يف الضفة الغربية.

وقال الخباء “إن اللجنة خلصت إىل ]أن[ تلك التحقيقات كانت متوافقة مع املعايري الدولية، إال 
أن املفوضية مل تستطع التحقيق بصورة كاملة يف مزاعم انتهاكات جسيمة ووقوع جرائم حرب يف غزة 

بسبب صعوبة وصول املفوضية إىل القطاع”.

مسؤولني  األوىل  اللجنة  وتضم  حامس،  شكلتهام  للتحقيق  لجنتني  عمل  تقييم  الخباء  واستطاع 
من حامس، وأشار الخباء إىل أن تلك اللجنة مل تبذل جهداً حقيقياً يف معالجة املزاعم التي جاءت يف 

تقرير غولدستون.

يف  االنتهاكات  ملعالجة  اتخذتها  التي  التدابري  عن  معلومات  قدمت  فقد  الثانية  اللجنة  أما 
غزة، إال أنها فشلت يف تأكيد صحة املعلومات القاضية بإطالق رساح سجناء سياسيني ومحاكامت 

جنائية.

وستقدم لجنة الخباء التقرير إىل مجلس حقوق اإلنسان يوم 27 أيلول/ سبتمب الجاري.

وثيقة رقم 212: 

مقابلة مع نائب رئيس الربملان اإلندونييس محمد أنيس مّتى حول القضية 
الفلسطينية212 ]مقتطفات[
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أجرى املقابلة املركز الفلسطيني لإلعالم، دمشق

س: ما هي نظرتكم للحصار املفروض عىل غزة؟ وما هي الجهود التي ميكن أن تبذل أو التي بذلت 
من قبل الحزب والشعب اإلندونييس تجاه الحصار الظامل؟

ج: بداية أريد أن أوضح أن الخطة االسرتاتيجية للحزب فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية هي تحويل 
القضية الفلسطينية من قضية إسالمية إىل قضية إنسانية بحيث يشارك جميع فئات الشعب يف 
دعم القضية الفلسطينية، ونحن بحمد الله نجحنا يف هذا املرشوع فأصبحت املشاركة باالهتامم 
يف القضية الفلسطينية تشمل جميع أطياف الشعب اإلندونييس مسلمني وغري مسلمني، سواء من 
الناحية اإلعالمية أو حتى يف الدعم املادي والشعبي والسيايس، وشاركت جميع األحزاب السياسية 
القنوات  الفلسطينية، وللمرة األوىل يف تاريخ اإلعالم يف إندونيسيا ترسل جميع  يف دعم القضية 
هي  الفلسطينية  القضية  لنا  وبالنسبة  القطاع،  عىل  الحرب  أثناء  غزة  إىل  مراسلني  التلفزيونية 
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الفلسطينيون األرسى  النواب والوزراء  تنظرون إىل قضية  الشعب، كيف  س: كنواب منتخبون من 
لدى االحتالل، وما هو موقفكم؟

وأن  املعتقلون،  النواب  جميع  عن  باإلفراج  للبملانات  الدويل  االتحاد  خالل  من  طالبنا  نحن  ج: 
تعاد لهم حقوقهم وأن يشاركوا يف املؤمترات الدولية، ألنه ليس من العدل أن تعامل الحكومة 
سياسياً  املجحفة  املعاملة  بهذه  الرسمية  الترشيعية  االنتخابات  يف  فازت  التي  الفلسطينية 
“الحكومة  عىل  بالضغط  تقوم  أن  اإلندونيسية  الحكومة  من  طلبنا  وكذلك  وقانونياً،  وإنسانياً 

اإلرسائيلية” لإلفراج عن النواب املعتقلني لديها.

سبل  هي  وما  إندونيسيا،  يف  ورمبا  عموماً  آسيا  رشقي  يف  الصهيوين  التغلغل  حقيقة  هي  ما  س: 
مواجهته ومحاربته؟

ج: التغلغل الصهيوين يف االقتصاد اإلندونييس هو حقيقة واقعة نشاهدها بأم أعيننا، وقمنا بتقديم 
مرشوع االستقاللية االقتصادية اإلندونيسية، بحيث أننا يف هذا املرشوع ]رفضنا[ جميع املحاوالت 
اإلندونييس  الوعي  من  مستوى  إىل  وصل  املرشوع  وهذا  البلد  اقتصاد  عىل  للهيمنة  الخارجية 
الشعبي، وحدث يف إطار هذا املرشوع إصالحات قانونية فيام يتعلق بقوانني االستثامر وقوانني 

التعدين واستخراج النفط.

س: كسيايس إندونييس رفيع، ما هي الكلمة التي توجهها للشعب الفلسطيني نيابة عن شعبك؟

ج: نحن مع الشعب الفلسطيني، قلوبنا معكم وسنبقى معكم حتى تحصلوا عىل استقاللكم بإذن 
الله تعاىل. ).....(

وثيقة رقم 213:

ردّ الحكومة اإلرسائيلية عىل تقرير لجنة تقيص الحقائق حول االعتداء عىل 
سفن أسطول الحرية213
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كام هو متوقع من أي دولة ديقراطية، قامت إرسائيل وال تزال تقوم بالتحقيق يف أحداث قافلة 
السفن إىل غزة )والتي وقعت يوم 31.5.2010(. وقد أنهت لجنة تقيص الحقائق برئاسة امليجر جرنال 
اثنني  دوليني  مراقبني  أعضائها  بني  تضم  التي  تريكل  لجنة  تزال  ال  فيام  عملها،  آيلند  غيورا  االحتياط 
تقوم بعملها. وقد وافقت إرسائيل بشكل غري مسبوق املشاركة أيضاً يف لجنة تحقيق معينة من قبل 

السكرتري العام لألمم املتحدة تقوم هي األخرى بالنظر يف املوضوع.

إن التقرير الذي تم نرشه اليوم تقرير منحاز وأحادي الجانب متاماً مثل الجهة التي متخضت عنه.

ويف ضوء ذلك كله، فإن إرسائيل ترى أن أحداث قافلة السفن باتت محققاً فيها مبا فيه الكفاية 
وأن أي نوع آخر من أنواع معالجة املوضوع زائد عن الحاجة متاماً وغري مثمر.


