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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة احلادية والستون  الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة

    من جدول األعمال٥البند 
ــشرقية ــدس ال ــة يف الق ــرائيلية غــري القانوني ــال اإلس األعم

 الفلسطينية احملتلة احملتلة وبقية األرض
  

  
 موجهتـان إىل األمـني العـام        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٢رسالتان متطابقتان مؤرختان      

 جملس األمن من املراقب الدائم لفلسطني لدى األمم املتحدة وإىل رئيس
 

 عــدد القتلــى الفلــسطينيني مــع اســتمرار إســرائيل، الــسلطة القائمــة   يتواصــل ارتفــاع  

شن سلسلة مـن اهلجمـات العـسكرية املتواليـة، حيـث تـستخدم مجيـع األسـلحة                  باالحتالل، يف   
 ، ويف اإلعـدامات خـارج     مفـرط وعـشوائي   مهـووس و  استخدام القـوة بـشكل       يف   القاتلة موغلة 

 احتالهلـا الوحـشي   ى الفلـسطينيني أسـر  املدنيني القضاء، ويف إرهاب الدولة ضد السكان       نطاق
مـن  املزيـد واملزيـد   وكانـت النتيجـة قتـل    . ألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الـشرقية      يف ا 

جيـب علـى اتمـع الـدويل        و.  كل يوم   يف ألبرياء، من بينهم نساء وأطفال    املدنيني الفلسطينيني ا  
مثـل هـذه األعمـال اإلجراميـة الـيت ترتكبـها قـوات االحـتالل                بقوة وعلى حنـو صـريح       أن يدين   

 . ةللعدالوها قدم مرتكباإلسرائيلي كما جيب أن ي
ما فجـر يف قطـاع غـزة عنـد    اليـوم قبـل ال   آخـر هـذه اهلجمـات يف وقـت مبكـر             حدثو 

 رطـال علـى مـرتل يف حـي          ٥٥٠ قنبلـة وزـا      ١٦-ألقت طائرة حربيـة إسـرائيلية مـن طـراز ف          
وقــد أدى هــذا اهلجــوم املتعمــد، . الــشيخ رضــوان ذي الكثافــة الــسكانية العاليــة يف مدينــة غــزة

 أــا شــنته بغــرض قتــل مــسؤولني رفيعــي بــاالحتالل، الــسلطة القائمــةالــذي أعلنــت إســرائيل، 
 أطفــال، ٧  مــدنيني فلــسطينيني، منــهم امــرأة و٩ إىل قتــل مــا ال يقــل عــن املــستوى يف محــاس،

كمــا تــسبب القــصف يف ايــار بيــت مــن ثــالث   . مجــيعهم مــن نفــس األســرة يف ذلــك البيــت 
ويف هـذا   . طوابق، مما عرض للخطر حياة مئات املدنيني اآلخرين يف البيوت ااورة يف املنطقـة             
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لـى األقـل مـا زالـوا يف عـداد املفقـودين وأن أكثـر مـن                   أشخاص ع  ٤الصدد، تذكر التقارير أن     
 .  خطريةحالةوهم يف  آخرين أصيبوا جبروح يف هذا اهلجوم، ٣٠

 ضــد بــاالحتالل، الــسلطة القائمــةوتــأيت هــذه اــزرة الداميــة الــيت ارتكبتــها إســرائيل،  
ــة عــدوان إســرائيل العــسكري الــذي مــا فتــئ ي    املــدنيني  ،توســع الفلــسطينيني اليــوم علــى خلفي

ورفــضها األرعــن جلميــع اجلهــود الراميــة إىل اســتخدام الدبلوماســية والوســاطة ملعاجلــة األزمــة    
العـسكري، حيـث تتـسبب    خمططهـا   سـوى  باالحتالل السلطة القائمةوبالفعل، ال تتبع . احلالية

عمدا يف نشر املوت والدمار واملعاناة للسكان املـدنيني الفلـسطينيني، وال سـيما يف قطـاع غـزة                   
ويف هــذا الــصدد، توغلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي بعمــق يف غــزة خــالل الليلــة   . احملاصــر

املاضية، حيث حتركت يف اجتاه وسط قطاع غزة وسيطرت على الطريـق الرئيـسي الـرابط بـني                  
ــاك،   ــوب هنـ ــشمال واجلنـ ــسمني فالـ ــة قـ ــسمت املنطقـ ــة   . قـ ــذ القناصـ ــسه، اختـ ويف الوقـــت نفـ

ح البنايـــات واملنـــازل يف املنطقـــة وواصـــلت الـــدبابات  وطاإلســـرائيليون مواقـــع هلـــم علـــى ســـ 
. واجلرافات اإلسرائيلية تدمري احملاصـيل واألراضـي الزراعيـة، وال سـيما يف منطقـة خـان يـونس                  

 جلميـع احلـوادث املـذكورة أعـاله علـى احلالـة اإلنـسانية املؤسـفة                 هكذا يـستمر التـأثري الـسليب      و
ــسكان املــ      ــاين ال ــث يع ــزة، حي ــاع غ ــن نقــص خطــري    أصــال يف قط ــسطينيون م ــن دنيون الفل م

 . واملياهباألغذية واألدوية مدادات اإل
 يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،    يف امليـدان  ويف ضوء استمرار التدهور املأساوي للوضـع         

ىل اتمـع   مبا فيها القدس الـشرقية، يكـرر الـشعب الفلـسطيين وقيادتـه تأكيـد نداءاتـه العاجلـة إ                   
 للفلسطينيني وهذا التـدمري الوحـشي        األمحق وضع حد هلذا التقتيل اليومي    ل ءالدويل الختاذ إجرا  

وجيــب أن يتخــذ اتمــع الــدويل، . الــذي ترتكبــه إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، عمــدا
جملـس األمـن، وفقـا لـسلطته ومـسؤولياته مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة إجـراءات               يف ذلـك     مبا

وال ميكـن   . نون وكبح هذا التـدهور اخلطـري واملأسـاوي للوضـع          جادة ومتضافرة لوقف هذا اجل    
مــسؤولياته مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا فيــه اتفاقيــة جنيــف  يتخلــى عــن للمجتمــع الــدويل أن 

تـوفري احلمايـة للـسكان املـدنيني الفلـسطينيني          ،   ذلـك  الرابعة، ملعاجلـة هـذه األزمـة، واألهـم مـن          
 . العزل اخلاضعني لالحتالل اإلسرائيلي

 رسـالة،   ٢٥٣، البالغ عـددها      املوجهة إليكم   السابقة برسائلناوتأيت هذه الرسالة إحلاقا      
/ أيلـول  ٢٨ مبا فيهـا القـدس الـشرقية، منـذ         املستمرة يف األرض الفلسطينية احملتلة،     بشأن األزمة 

 ٢٠٠٠ســبتمرب / أيلــول٢٩ املؤرخــة يف الفتــرة مــن  ، الرســائلتــشكل هــذهو. ٢٠٠٠ ســبتمرب
(A/55/432-S/2000/921) ــوز١٠ إىل ــه / متـ ، ســـجال )A/ES-10/346-S/2006/501 (٢٠٠٦يوليـ

 اليت ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ضد الشعب الفلسطيين منـذ  أساسيا للجرائم
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ــه لــى ذلــك نكــرر  وعــالوة ع. ٢٠٠٠ســبتمرب /أيلــول ال بــد مــن حماســبة إســرائيل،  التأكيــد أن
وعلــى ممارســة إرهــاب الدولــة،  ،هــذه جــرائم احلــرب مجيــعالــسلطة القائمــة بــاالحتالل، علــى 

الشعب الفلسطيين، وال بـد مـن تقـدمي     ة حلقوق اإلنسان اليت ترتكبها ضدهجيواالنتهاكات املن
 .مرتكبيها إىل العدالة

بأنـه منـذ آخـر     أن أبلغكـم جـدا   يؤسفينلرسائل املذكورة أعاله، وإحلاقا باوبناء عليه،  
مــا ال يقــل عــن ، قتلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي  قبــل يــومني فقــط إلــيكمبعثنــا ــارســالة 

 قُتلـوا    الـذين  لـشهداء اعـدد   جممـوع   فع  ت ير هكذا، من بينهم أطفال، و    اآخرا  فلسطينيمدنيا   ٣٠
ــذ ــول من ــرد أمســاء  . (اديشــه ٤ ٠٢٥ إىل ٢٠٠٠ســبتمرب /أيل ــشهداء ت ــذين جــرى  ال ــد ال حتدي
يف مرفق هذه الرسالة مهويا.( 

وثـائق  وثيقـة مـن      وصـفها هـذه الرسـالة ومرفقهـا ب      لو قمتم بتعميم نـص      ممتنا  كون  أسو 
، ومـن    من جدول األعمال   ٥الطارئة العاشرة للجمعية العامة، يف إطار البند         الدورة االستثنائية 
 .وثائق جملس األمن

 منصوررياض ) توقيع(
 السفري
 املراقب الدائم عن فلسطني
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ــق ال   ــالتمرف ــابقتامل نيرس ــ نيتط ــوز١٢ نيؤرختامل ــه / مت ــ ٢٠٠٦يولي  إىل نيوجهتامل
جملـس األمـن مـن املراقـب الـدائم لفلـسطني لـدى األمـم          األمني العام وإىل رئيس

 املتحدة
 

أمساء الشهداء الذين قتلتهم قوات االحـتالل اإلسـرائيلي يف األرض الفلـسطينية               
 *مبا فيها القدس الشرقية احملتلة،

 )٢٠٠٦يوليه / متوز١٢ إىل يوم األربعاء ١٠من يوم االثنني (  
  

 ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠االثنني،   
 ) سنة١٦(أمحد شبات  - ١
 ) سنة١٥(أمحد أبو عمشة  - ٢
  راجي ضيف اهللا - ٣
 ) سنة١٧(حمفوظ فريد نصري  - ٤
 ماجد حممود الشيخ - ٥
 أمين العكاوي - ٦
 متويل العرقان - ٧
 

 ٢٠٠٦يوليه / متوز١١الثالثاء،   
 أمحد شاهني - ١
 ) سنة١٥ (حممد شراب - ٢
 يسري الصفدي - ٣
 ) سنة١٩(اعيل مىن إمس - ٤
 زياد أبو مغصيب - ٥
 ) شهرا١٨(محزة أبو زيادة  - ٦
 ) سنة١٢(وليد الزينايت  - ٧
 

 

 سـبتمرب  / أيلول ٢٨ االحتالل اإلسرائيلي منذ     وصل العدد اإلمجايل للشهداء الفلسطينيني الذي قتلتهم قوات        * 
 .ادي شه٤ ٠٢٥ إىل ٢٠٠٠
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 ٢٠٠٦يوليه / متوز١٢األربعاء،   
 هشام أبو نصرية - ١
 ) سنة١٩(طارق نصار  - ٢
 نبيل أبو سلمية - ٣
  سلوى أبو سلمية - ٤
 مسية نبيل أبو سلمية - ٥
 بسمة نبيل أبو سلمية - ٦
  ى نبيل أبو سلميةهد - ٧
 ميان نبيل أبو سلميةإ - ٨
  آيه نبيل أبو سلمية - ٩

 حيىي نبيل أبو سلمية - ١٠
 نصر اهللا تبيل أبو سلمية - ١١
 مجعة سليم - ١٢
 ) سنة١٩ (فادي قديح - ١٣
 سالمة البشييت - ١٤
 تامر حمارب - ١٥
 حممد مخيس املصري - ١٦
 


