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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

 موجَّهـة إىل رئـيس      ٢٠١٠سمرب  دي/ كانون األول  ٩رسالة مؤرخة       
  جملس حقوق اإلنسان من املمثل الدائم إلسرائيل

 ،ّمحادأكتب إليكم أللفت انتباهكم إىل مقابلة مع وزير داخلية حركة محاس، فتحي               
             / تـشرين الثـاين    ١ العربية اليومية اليت تـصدر مـن لنـدن يف            احلياةُنشرت يف صحيفة    

  .الة الصحافة الفرنسية ونقلتها وك٢٠١٠نوفمرب 
، نفَّذت دولة إسرائيل، دفاعاً عن الـنفس،        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ففي    

 من صـواريخ القـسام    ١٢ ٠٠٠رداً على إطالق ما يزيد على       " الرصاص املصبوب "عملية  
وقذائف اهلاون اليت أُطلقت بصورة عشوائية من قطاع غزة ضد املـدنيني اإلسـرائيليني يف               

ويف ذلك الوقت، وكما أوضح يف خمتلف التقارير الـيت وّزعتـها دولـة              . ئيلجنوب إسرا 
لقوانني اليت حتكـم الـرتاع      باإسرائيل، ُبذل كل جهد ممكن لضمان تقّيد العمليات احلربية          

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨وقد انتهت العملية يف . املسلح
نات عامة وتقارير مفادها    وعقب توقف العمليات احلربية، أصدرت دولة إسرائيل بيا         

 أشخاص كمقـاتلني    ٦٠٩ شخصاً، ُصّنف    ١ ١٦٦    بأنه من بني القتلى الذين قُّدر عددهم        
 آخرون كمقاتلني ينتمون إىل     ١٠٠ينتمون إىل اجلناح العسكري حلركة محاس، بينما ُصنِّف         

ئر يف  وقد أعربت دولة إسرائيل علناً وباستمرار عن أسفها ألي خسا         . فصائل عسكرية أخرى  
  .أرواح املدنيني

وقد تعرَّضت التقديرات اإلسرائيلية النتقادات شديدة من مجلة مصادر منها عـدة              
). A/HRC/12/48(وسائط إعالمية وبعض الدول األعضاء يف األمم املتحدة وتقرير غولدستون 

اهتامات كاذبة باالستهداف املتعّمد ألرواح املـدنيني األبريـاء         وُوجهت إىل دولة إسرائيل     
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ولألعيان املدنية، وقد استندت تلك االهتامات إىل تقارير وأرقام غري مدّعمة باألدلة صـادرة              
                  عن حركة محاس اإلرهابية وغريها مـن الفـصائل العـسكرية واملنظمـات الفلـسطينية              

  . غري احلكومية
، أعلن أحد قادة محـاس      "الرصاص املصبوب "وألول مرة منذ انتهاء عملية      واآلن،    
. محاس وغريها من املنظمات اإلرهابية    ناشطي حركة   العدد احلقيقي للقتلى من     عن  على املأل   

  : ، قال السيد محاداحلياةففي املقابلة اليت أجرهتا معه صحيفة 
 ألـسنا حنـن     يقولون إن الشعب هو الذي تضرر من هذه احلرب، ولكن         "  

محاس جزءاً من هذا الشعب؟ مث إنه يف اليوم األول للحرب، استهدفت إسرائيل مقار    
 شهيداً، وهؤالء هم من محاس والفصائل املختلفة، باإلضـافة          ٢٥٠الشرطة وسقط   

اجلناح املسلح حلركة   (ام   عنصر اسُتشهدوا من كتائب القسّ     ٣٠٠ إىل   ٢٠٠إىل حنو   
  ". عنصراً أمنيا١٥٠ًو) محاس

وإسرائيل تتمـسك   . إنين أعتقد، سيدي الرئيس، أن البيان الوارد أعاله واضح بذاته           
، وهي ُتعرب مرة    "الرصاص املصبوب "بتقديراهتا األصلية لإلصابات اليت وقعت خالل عملية        
  .أخرى عن بالغ أسفها ألي خسائر يف أرواح املدنيني

ها وثيقة من وثائق الدورة     وأرجو، سيدي الرئيس، التكرم بتعميم هذه الرسالة بوصف         
  .السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان

  ليشنو يارآهارون   )توقيع(
  السفري

  املمثل الدائم
        


