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بان كيمونالسيد 
المي العام للمم التحدة

 ف اليوم الذي احتفلت فيه المم التحدة وكل العال بالذكرى الستي للعلن العالي لقق النسان ، تكون مرت على سكان
 غزة أكثر من ثانية عشر شهرا حصارا خانقا . ونسي العال والمم التحدة ف غمرة احتفاله با أنز ف مال حقوق النسان
 وأن مليون ونصف مليون من البشر- سكان غزة- مهددون بالوت البطيء ، وأن شعبا كامل – شعب فلسطي- حرم من

 وطنه وشرد لفترة تعادل سنوات صدور العلن العالي لقوق النسان  . ومرت الذكرى ول يلتفت العال لؤلء الاصرين ،
 وصمت الذان عن إستغاتثهم ، وسجل تواطؤ آخر للمجتمع الدول مع الحتلل السرائيلي ، على حساب سكان غزة

.والقضية الفلسطينية

سيادة المي العام

 ف الوقت الذي ليزال يتفل فيه بعض أحرار العال بالذكرى الستي للعلن العالي لقوق النسان ، شنت إسرائيل  عدوانا
 على قطاع غزة ، إستعملت فيه كل وسائل القتل والراب والدمار ، بيث أن كل سكان غزة أصبحوا ف دائرة الستهداف ،

.وأن هناك نية للقضاء على جيع مقدراتم ومقومات حياتم ،وتطيهم معنويات من ل تطله آلة الرب الهنمية

 والرابطة الزائرية لقوق النسان الت تتابع عن كثب تطورات هذا العدوان ، وما نتج عنه من جرائم حرب ، إقترفتها قوات
 الحتلل السرائيلي ضد السكانيي الدنيي ف القطاع ، بالضافة إل إدانتها لذه الرائم والتعبي عن سخطها ، ترى وأنه من
 واجبها تذكيكم ببعضا ، ومطالبتكم بتحمل مسؤولياتكم النسانية والوظيفية والتاريية ، إتاهها وخاصة وأن التمع الدول

 ، تكن من تقيق حلمه ف عدالة جنائية دولية ، بإقراره إنشاء الكمة النائية الدولية ، وبدئها العمل عن طريق فتح بعض
 اللفات. لنه ليس من النسانية ول من العدل ول النصاف أن تكون الصانة هي الكافأة الت ينالا أولئك الذين يرتكبون

 أفظع الرائم وأفظع انتهاكات حقوق النسان ، وما قام به حكام إدارة الحتلل السرائيلي ف غزة ، يندرج تاما ف العمال
  اللحقان با ، وكذلك كل التفاقيات الدولية العنية بقوق النسان ، ول أعتقدنالت حرمتها اتفاقيات جنيف والبوكول

 وأن النائب العام لدى الكمة النائية الدولية سوف يد صعوبة ف جع الدلة ضدهم ، لن الصور الت تبثها وسائل العلم
.كافية لوصف ما يقومون به بالزرة أو الرقة أو عملية إبادة
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 إن الوضع الغذائي ف غزة كارثيا ، وقد إعترف بذلك السؤولون " بالنروا" والعاملي ف مال الغاثة با ف ذلك الصليب
 الحر الدول، ومعاناة السكان ف إزدياد نتيجة النقص  الشديد والستمر ف وصول الغذية إل مدن وقرى وميمات القطاع.

.لقد غلقت الطاحن والخابز أبوابا ، نتيجة إنعدام البوب ، وف أحسن الالت إنعدام الكهرباء والغاز
 وقد زاد المر تعقيدا الالة المنية الت يعيشها سكان القطاع ، والرتبطة بوفهم من خروجهم من بيوتم أو البقاء فيها ، فقد

 يصابون بقذيفة أو رصاصة ف حالة خروجهم كما قد تدك بيوتم على رؤوسهم وهم فيها. ، إضافة  إل ذلك موجة الغلء ف
.الواد التوفرة. والؤكد أن غلق العابر يعتب السبب الرئيس ف أزمة الغذاء ف قطاع غزة

 حت الاء عز على سكان غزة ، بسبب إنقطاع التيار الكهربائي شبه التواصل على معظم أناء الدينة ، وفقدان السولر ف
 .بعض الضخات ، وتوقف مطات العالة ، ما يؤدي حتما إل نتائج وخيمة على السكان وإنتشار المراض والوبئه

 إن الستشفيات ملئت بالرحى والقتلى وعجزت عن إستيعاب ما يصل إليها ، إضافة إل نقص الدوية والعدات الطبية ، ف
.ظل غلق تام للمعابر ومنع أو عرقلة وصول الدوية وإخراج لصابي لتلقي العلج خارج القطاع

 وف الوقت الذي كان يعان فيه سكان القطاع من البطالة والفقر والرمان نتيجة العقاب الماعي الذي فرضته عليهم قوات
 الحتلل لدة ثانية عشر شهرا، ظروف الرب والرب النفسية الت يقوم با الحتلل ضد سكان القطاع فرضت عليهم
 هجر بيوتم ، والكثي منهم إته نو الهول بثا ع مناطق أكثر امنا لم ولسرهم ، ما يشكل عقابا جاعيا وتجيا قسريا

.ترمه كل القواني
 كذلك، ووفقا لحكام القانون النسان الدول، فل يكن الادلة باعتبار مراكز المن والشرطة الفلسطينية الت نالت

 القدر الكب من العدوان السرائيلي على قطاع غزة أهدافا "عسكرية"، ول يكن التسليم بأن القصف السرائيلي لواقع داخل
 الحياء السكنية  ، وللمدارس والساجد واماكن العبادة والستشفيات وف ساعات الذروة كان بريئا من أغراض النيل من
 الدنيي الفلسطينيي، با فيهم الطفال المني ف طريق العودة من مدارسهم، والنساء اللئي كن يسعي لشراء ما ندر ف
 .السواق، والوظفي والعمال الذين انتهت نوبات عملهم

إن عدد القتلى والرحى الكبي، وتوقيت القصف  يشيان بشكل واضح إل انه ت استهداف مواقع معينة بدف إنزال اكب

ستهداف مدارس قد وأن إ عة ، ونعت يف الراب فة واضحة  لتفاقيات جن ية حرب باعتباره مال ما يشكل جر  عدد من القتلى،  

تابعة للمم التحدة دليل كاف على غطرسة قوات الحتلل.

 وحت وإن كان البعض استثن الرجال  من عملية عد الضحايا ول يعتبهم مدنيي  ،الؤكد سيادة المي وأن ثلث الضحايا 
 أو أكثر قليل من الطفال البرياء منهم الرضع ، وكذلك عدد كبي من النساء والشيوخ ، ول أعتقد وأنه مهما اجتهد البعض

.  أن يتمكن من تصنيف الرضع من بي القاتلي
 إن ما ذكرناه لكم ، جزء بسيط من معاناة ليكن وصفها ، وهي ف مملها تشكل جرائم حرب إرتكبتها قوات الحتلل

 ضد شعب أعزل أنكه الصار ، وهي تعب عل أقصى درجات الستهتار بأرواح البرياء ، وعقابا جاعيا لليون ونصف مليون
. من إتفاقية جنيف الرابعة ، والتعلقة بماية الشخاص الدنيي وقت الرب33فلسطين خلفا لا تضنته الادة 

 وعليه فإننا بالضافة إل مناشدتكم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الرب على سكان غزة وتزويدهم بالؤن الغذائية
 والمددات الطبية ، والضغط على سلطات الحتلل من أجل فتح العابر ، أن تسهروا على إحترام قواعد القانون الدول

 النسان والقانون الدول لقوق النسان ، وضمان إحترامها ول يتأتى هذا إل  بالسعي لصدار قرار من ملس المن بوجب
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 الفصل السابع من ميثاق المم التحدة ،بإحالة ،وإ حالة السؤولي ف إدارة الحتلل السرائيلي إل الدعي العام للمحكمة
 .النائية الدولية

سيادة المي العام

 إن الشعوب الت آلت على نفسها أن تنقد الجيال من ويلت الرب ، وإيانا بالقوق الساسية للنسان وبكرامة الفرد ، و
 ارتضت ميثاق المم التحدة دستورا ف تعاملها مع بعضها ، وأنشأت بقتضاه هيئة المم التحدة للسهر على إحترام ما

 إرتضت عليه ف اليثاق، هي نفس الشعوب الت عقدت العزم على وضع حد لفلت مرتكب أخطر الرائم  الت تثي قلق
 التمع الدول بأسره من العقاب، وعقدت العزم من أجل بلوغ غايتها ولصال الجيال الالية والقبلة على إنشاء الكمة

 النائية الدولية ، وهي نفس الشعوب الت خرجت ف كامل العمورة – با ف ذلك إسرائيل- للشوارع منددة بالرائم
 السرائيلية ف غزة ، وخروجها تعبي واضح على أن ما قامت به قوات الحتلل أقلق التمع الدول وبالتال  يب أن ل ير

.دون عقاب

سيادة المي العام

 ميثاق المم  التحدة ينحكم بقتضى الادة التاسعة والعشرون إمكانية تنبيه ملس المن بأية مسألة تدد حفظ السلم والمن 
 الدول ، وما يري ف غزة يندرج ف سياق هذه الادة ، وعليه نيب بكم أن تسارعوا إل ذلك وأن تعملوا على إحترام ما
 تضمنه ميثاق المم التحدة وإحترام قواعد القانون الدول النسان والقانون الدول لقوق النسان، ونظام روما الساسي

 للمحكمة النائية الدولية ، وأن تسعوا لقناع ملس المن بطورة الرائم الت إرتكبت ف حق سكان غزة وإحالة ملفها إل
.الدعي العام للمحكمة النائية الدولية

تقبلوا سيادة المي العام أسى عبارات التقدير والحترام

2009 جانفي 6الزائر ف                                                                                     
عن الرابطة الزائرية لقوق النسان                                                                                  

الرئيس                                                                                               
بوجعة غشي                                                                                         

3


