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حضرة السيد أنطونيو جوتيريس
األمين العا ّم لهيئة األمم الم ّتحدة
تحيّة لمعاليك،
قبيل مناقشة مجلس األمن المفتوحة اليوم حول الشرق األوسط ،أو ّد إطالع حضرتكم وحضرات أعضاء المجلس على أسماء
المتظاهرين الفلسطينيّين الع ّزل الذين قتلتهم إسرائيل داخل قطاع غزة المحاصر ،وقد بلغ عددهم  35منذ ابتدأت المظاهرات
األسبوعية في  30آذار.
فيما يلي أسماء الضّحايا وأعمارهم :
جهاد أحمد محمد فرينة 34 ,عامًا
أحمد إبراهيم عاشور عودة 16 ,عامًا
أمين محمود حمد أبو معمر 25 ,عامًا
محمود سعدي يونس رحمي 34 ,عامًا
عبد الفتاح بهجت عبد الفتاح عبد النبي 18 ,عامًا
ناجي عبد هللا شحدة أبو حجير 24 ,عامًا
جهاد زهير سلمان أبو جاموس 29 ,عامًا
محمد نعيم محمد أبو عمر 26 ,عامًا
محمد كمال محمد النجار 25 ,عامًا
بادر فايق إبراهيم الصباغ 20 ,عامًا
عبد القادر مرضي سليمان الحواجري 41 ,عامًا
فارس محمود محمد الرقب 25 ,عامًا
أحمد عمر محمد عرفة 25 ,عامًا
شادي حمدان علي الكاشف 33 ,عامًا
محمد سعيد موسى الحاج صالح 32 ,عامًا
ثائر محمد عبد الرؤوف رابعة 30 ,عامًا
عالء الدين يحيى إسماعيل الزاملي 15 ,عامًا
إبراهيم صالح إبراهيم أبو شعر 17 ,عامًا
إبراهيم زياد سالمة العر 20 ,عامًا
أسامة خميس مسلم قديح 38 ,عامًا
مجدي رمضان موسى شبات  37 ,عامًا
صدقي طالب محمد ابو عطيوي 44 ,عامًا
حسين محمد عدنان ماضي 13 ,عامًا
ياسر عبد الرحمن مصطفى مُرتجى 30 ,عامًا
حمزة عيد رمضان عبد العال 22 ,عامًا
مروان عواد حمد قديح 44 ,عامًا
عبد هللا محمد عبد هللا الشحري 28 ,عامًا
إسالم محمود رشدي حرز هللا 28 ,عامًا
أحمد نبيل محمد عقل 24 ,عامًا
أحمد رشاد عبد هللا العثامنة 24 ,عامًا

محمد إبراهيم أيوب أيوب 14 ,عامًا
سعد عبد المجيد عبد العال أبو طه 31 ,عامًا
عبد هللا محمد جبريل الشمالي 19 ,عامًا
تحرير محمود سعيد وهبة 18 ,عامًا
أحمد محمد أشرف حسن أبو حسين 24 ,عامًا
العديد من القتلى أعاله القوا حتفهم فور إطالق النار عليهم أو بعد ذلك بوقت قصير ،واآلخرون تو ّفوا الح ًقا متأثرين
بجراحهم .كما كثيرين ج ًّدا من الفلسطينيين في غزة ،من المحتمل ج ًّدا أنّ الضحايا أعاله جمي ًعا فارقوا الحياة دون أن تتاح
لهم فرصة مغادرة قطاع غ ّزة  -تلك الرّقعة الصغيرة مساحتها بالكاد نصف مساحة مدينة نيويورك .لقد عاشوا حياتهم دون
التم ّتع بأيّ من الحقوق السياسيّة ،محرومين من أيّ أمل في مستقبل معقول ،وخاضعين تمامًا لقرارات وسياسات الحكومة
اإلسرائيلية.
عدد اإلصابات المروّ ع ج ّراء استخدام الرّصاص الحيّ ض ّد الفلسطينيين ( 35قتيالً و 1500-جريحً ا) كان نتيجة متو ّقعة
بالنظر إلى تعليمات إطالق النار المخالفة بوضوح للقانون ،والتي ُ
طبّقت خالل المظاهرات؛ كما بالنظر إلى أوامر صدرت
للجنود بأن يستخدموا ال ّنيران الف ّتاكة ض ّد متظاهرين ع ّزل ال يش ّكلون خطرً ا على حياة أحد .هذه األوامر مخالفة للقانون
الدولي والقانون اإلسرائيلي على ح ّد سواء .المسؤولية عن هذه النتائج الف ّتاكة يتحمّلها واضعو السياسات ،وبالدّرجة األولى
رئيس الوزراء ووزير األمن ورئيس األركان.
تشير التجارب الكثيرة الماضية بوضوح إلى أنّ "التحقيق" الذي ستجريه إسرائيل في بعض حاالت القتل أعاله  -وف ًقا لما
ّ
مؤخرً ا  -ليس سوى آليّة لطمس الحقائق .إ ّنه جزء من مظهر زائف ُ
صمّم ليوهم بأنّ إسرائيل سوف تح ّقق بدافع
أعلن
التزامها بالقانون .غير أنّ تصريحات بعض المسؤولين اإلسرائيليين مؤ ّخرً ا ،تشي بأنّ ما أعلن غايته إحباط ومنع هيئات
دوليّة من إجراء تحقيق ،ال أكثر.
خال ًفا لدول كثيرة أخرى تنتهك حقوق اإلنسان ،تص ّر إسرائيل أنّ ممارساتها المخالفة للقانون تنسجم والقانون الدوليّ  ،مستندة
في ذلك إلى تأويالت قانونية باطلة ،إذ تفرغ أحكام القانون الدول ّي من مضمونها .السّماح إلسرائيل في مواصلة إطالق النار
سيقوض أكثر فأكثر المساعي العالميّة لحماية حقوق اإلنسان في
ّ
على محتجّين ع ّزل ،بح ّجة أنّ األمر جرى وف ًقا للقانون،
حقبة ما بعد الحرب العالميّة الثانية ،ومن يدفع ثمن ذلك هم الفلسطينيّون.
إنّ منع المزيد من الخسائر في األرواح هو مسؤولية يجب تحمّلها دون تأخير .يجب أن تغيّر إسرائيل فورً ا تعليمات إطالق
النار الم ّتبعة لديها ،والتي تسمح باستخدام الذخيرة الحية ض ّد متظاهرين ع ّزل .ويجب على هيئة األمم الم ّتحدة أن تبذل ك ّل
ما في وسعها  -وأن تتحمّل كامل مسؤوليّتها  -ألجل حماية أرواح الفلسطينيين وتطبيق األحكام الدوليّة.
باحترام
حجاي إلعاد
مدير عا ّم بتسيلم

