
 

 

 

 

 

 

 لألمم التابع األمن مجلس في هاري، تانيا ،"مسلك – يشاهچ" مديرة خطاب نص
 20.11.2019 المتحدة،

 

 شكًرا جزياًل، سيدتي الرئيسة وشكًرا لكم، أعضاء المجلس.

ي للسكن في لوس اولدت في حيفا، في شمال إسرائيل، وأصبحت مواطنة أمريكية بجيل خمس سنوات. انتقل والد
أنجلوس بحًثا عن حياة أفضل. والداهما، بدورهم، هربوا إلى إسرائيل بسبب الصراع والفقر. كما هو حال غالبية الحضور 

 حياتي. جانب من كل  تؤدي إلى تصميموالتنقل في هذه القاعة، كان من البديهي بالنسبة لي أن حريتي بالحركة 

واإلغالق شبه الشامل  ،، أيام قليلة قبل سيطرة حماس على قطاع غزة2007عدت للسكن في إسرائيل في حزيران 
التأثير الهدام لسياسة اإلغالق كنت شاهدة على عاًما  12الذي فرضته إسرائيل على القطاع رًدا على ذلك. خالل تلك الـ 

لتي حدثت األسبوع على غزة وأيًضا على إسرائيل. ثالث حمالت عسكرّية كبيرة وعدة حمالت أصغر حجًما، كتلك ا
 الماضي، أزهقت حياة آالف البشر. وأنا ال أرى أن وضعنا أصبح أفضل بسبب العنف أو أننا أكثر أمًنا. 

عملها باألوضاع في قطاع غزة، وفي  يتركزمسلك" هي جمعية حقوق اإلنسان الوحيدة في إسرائيل التي  –يشاه "چ
ة على واقع سكانه. الخطاب السائد حول غزة، خصوًصا في إسرائيل، الطرق التي تؤثر بها قرارات الحكومة اإلسرائيليّ 

مسلك" محظوظون ألننا نحظى  –يشاه "چلكن أيًضا هنا، في األمم المتحدة، يتمحور حول اإلرهاب أو األزمات. نحن في 
كبير من ك من خالل الكم القدرة على التحمل واإلمكانيات الكامنة في غزة، وذلالبمشاهدة تفاصيل، مبادرات، 

 ومن خالل شبكة عالقاتنا الواسعة في القطاع. المتوجهين

ر عبالنسبة لوضعنا، لكن أتمنى أن أنجح بأن أنقل لكم التفاؤل الذي أش أن أشاطركم تحلياًل رصيًناأود خالل خطابي اليوم 
في المستقبل. هنالك الكثير ما يمكن فعله إلحداث تغيير جوهري في المسار، انطالًقا  يكونيمكن أن ما  خصوصبه ب

   من الفهم العميق لما هو مطروح أمامنا، وفي حال توفر النية السياسّية.

من الحياة اليومية في القطاع. معبر رفح، الذي يربط بين غزة  ةعلى جوانب كثير تهاسيطر إسرائيلتواصل  ،اليوم أيًضا
 ;ومصر، حيوي، لكن إسرائيل تسيطر على إمكانية الوصول إلى الضفة الغربية، على حركة البضائع، التجارية واإلنسانّية

 على المجال الجوي، على الوصول إلى األراضي الزراعّية، على البنى التحتّية المدنّية والسجل المدنّي الفلسطينّي.

ل لدرجة اإلغالق. تم تقييد دخول البضائع المدنّية، تم وقف خروج التقييدات على التنق شددت إسرائيل 2007عام 
البضائع من غزة بشكل تام، وسمح بالتنقل لألشخاص الذين انطبق عليهم ما اعتبرته إسرائيل "حاالت إنسانّية 

اقتصادية"، وكذلك  استثنائّية". بدون أي عالقة باالعتبارات األمنّية الشرعّية، أعلنت إسرائيل عن خطوات اعتبرتها "حرًبا
ل ضغط وفي نفس الوقت عزل غزة عن الضفة الغربية، باألساس يفي سبيل تشك كعن "سياسة الفصل"، وكل ذل

تغييرات خالل السنوات، لكن الصورة العامة ظلت كما كانت: إسرائيل تؤمن أن بعض الألهداف سياسّية. حدثت 



لحة بالحفاظ على الفصل السياسي والجغرافي للفلسطينيين، بمقدورها أن "تدير" الوضع اإلنساني في غزة، ولها مص
 بحيث يسهل عليها المضي قدًما في ضم الضفة الغربّية. 

لتبديد القلق اإلنسانّي،  األهمّية، لم تكن على قدر كاف من أهميتهاكل التغييرات التي أدخلت على اإلغالق، رغم 
فضاًل عن احتياجات أعمق. مستوى البطالة في القطاع ال يزال من األعلى في العالم، الكهرباء متوفرة فقط لنصف 

ساعات اليوم، والعائالت تضطر ألن تصارع من أجل الحصول على مياه نظيفة لالستخدام المنزلّي. كما ازداد انعدام األمل 
بالمئة من السكان. ليس أمامهم مستقبل يمكنهم أن  70وساط الشباب، الذي يشكلون واليأس، خصوًصا في أ

 يطمحوا إليه وهم يشعرون بأنهم تركوا من قبل القيادة المحلية والمجتمع الدولي.

ورغم أن البنك الدولّي، وكذلك أوساط أمنّية رسمّية في إسرائيل، يقولون أن توفر االحتياجات الحيوّية هو مركب 
كلما استمر تدهور األوضاع في غزة، بخالف أي منطق، يتم إضافة ري لضمان سير الحياة العادّية واالستقرار، ضرو

 عقبات إضافية أمام األشخاص الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم والعيش بطمأنينة.

إسرائيليين، مع للقاء شخًصا من غزة  24مسلك"  –شاه "چسأعطي بعض األمثلة. السنة الماضية، دعت جمعية 
فلسطينيين وأصحاب شأن أجانب، تحدثنا خالله عن األوضاع في غزة. فقط أربعة منهم حصلوا على تصريح للحضور، 

إسرائيل( ادعت أن للنساء وظيفة هامشية في االقتصاد وبالتالي ليس هنالك أهمية )جميعهم رجال. الدولة 
وفي المعايير تكنت امرأة من غزة، االحتماالت بأن تس نقاش بخصوص تحسين الوضع االقتصادي. إذا لمشاركتهن في

تم رفضه مرة تلو  ،في غزة الباحث الميدانّي في جمعيتنابكثير.  صغرلتنقل بهدف األعمال والتجارة، أاإلسرائيلّية ل
لمعايير ا للحصول على تصريح إسرائيلّي. هو، ومدافعون آخرون عن حقوق اإلنسان، ال يستوفون ااألخرى عندما قدم طلبً 

 اإلسرائيلّية التي تسمح بتقديم طلب للتنقل. 

مؤخًرا تولينا المرافعة عن مصنع كبير في قطاع غزة يسعى لبيع الكعك الذي ينتجه في الضفة الغربّية. لكن المنع 
غزة. سيدتي الرئيسة، اعات الصناعّية المزدهرة في المتواصل على بيع المنتجات الغذائية يستمر بعرقلة أحد القط

النساء والرجال الشجعان الذين انضموا إلينا لكي نتحدى سوًيا التقييدات على  اليوم قصصيشرفني أن أعرض هنا 
التي تتخذ  ،قاسيةطقية، وفي أحياًنا كثير، الالحركة والتنقل. ال أشعر بالسعادة عندما أكشف عن القرارات غير المن

  ظاهرًيا.يومًيا بإسمي، 

مسلك" شخص من غزة تعرض والده، الذي يعيش في الضفة الغربّية، لجلطة  –يشاه "چتوجه لجمعية  2018عام 
ه ظّل على مدار أشهر بدون رد، حتى دلعاجل للحصول على تصريح لزيارة وادماغية، أصيب على أثرها بالشلل. توجهه ال

ة. التماسان للمحكمة المركزّية وللمحكمة العليا، لم رد الجيش بأن والده "ليس مريًضا بما فيه الكفاية" لتبرير الزيار
 أي عالقة باألمن.  ،. ليس لهذا القرار وإلصرار الدولة عليهينجحا

عوارض جانبية مؤسفة للصراع، بل هي تجسيد لإلصرار اإلسرائيلّي للحفاظ على السيطرة مجرد هذه القصص ليست 
 في الضفة الغربية في حين تستمر بعزل فلسطينيي غزة. 

منكم سيطلبون الحديث اليوم لكي يؤكدوا على الموقف بشأن عدم شرعية المستوطنات في  أنا متأكدة أن العديد
هو متوقع، بأن تلك المستوطنات تقف عائًقا أمام إحالل السالم. أتوجه إليكم بأن كما  ،الضفة الغربّية، وستذكرون

تنتبهوا بأن عزل غزة يشكل عائًقا ليس أقل أهمية، الذي يزداد خطورة بسبب االنقسام الفلسطينّي الداخلّي، لكن أيًضا 
س الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يتم تخليده بسبب القرارات اإلسرائيلّية. في شهر آذار من هذا العام، قال رئي

في معرض الدفاع عن موقفه بالسماح لقطر بإدخال أموال للقطاع، "كل من يعارض إقامة دولة فلسطينية يجب أن 
 ةة وبين حماس في غّز يدعم نقل األموال لغزة، ألن المحافظة على الفصل بين السلطة الفلسطينّية في الضفة الغربيّ 

 إلمكانية إلقامة دولة فلسطينّية."يساعد على وقف ا



ثير على تركيبة في ظل انعدام أي شكل من أشكال تقرير المصير، لماليين الفلسطينيين ال يوجد أي إمكانية للتأ
الذين يعيشون  الئكؤتدير منظومة قوانين بديلة ل والتي ،حياتهمتقرر في جوانب كثيرة من الحكومة التي س
االحتالل يؤدي  بقاءفي المنطقة، لكن أيًضا في عواصم دولكم.  مزيد من عدم االستقرارضع يخلق البجوارهم. هذا الو
كونّية من األمن وحوق اإلنسان، والتي تشكل األساس الذي مبادئ تقوض وبالتالي إلى  ،قيمفي الإلى عملية تآكل 

   أقيمت عليه المؤسسة التي نجلس بها اآلن.

 ما العمل؟ ،إًذا

أنه على إتاحة الفرص واإلمكانيات. بدل السياسة التي تتيح الحد األدنى المطلوب لمنع كارثة، نحن نؤمن يجب أواًل 
أن تسمح إسرائيل باإلمكانيات األوسع، مع الحفاظ على حقها باإلجراءات األمنية المجتمع الدولي التصميم على 

 الضرورية والمعقولة.

جة من قطاع غزة بارتفاع، لكنه ال يزال يشكل قدًرا بسيًطا مما كان يمكن أن ، حجم البضائع الخار2014منذ أواخر العام 
ووجهتها. باإلضافة، دخول مواد )المسموح تسويقها( يكون عليه. يمكن فوًرا إزالة تقييدات بخصوص أصناف البضائع 

تزال محدودة جًدا، بسبب التفسير  البناء والمواد الخام، الضرورّية للصناعة، لقطاع البناء وللبنى التحتّية المدنّية، ال
 اإلسرائيلّي الواسع جًدا بخصوص ما تعتبره غرًضا "مزدوج االستخدام".

لقاء عائالتهم، البحث عن فرص  فيسعون للتنقل بهد عمنبخصوص تنقل األشخاص، على إسرائيل أن تزيل التقييدات 
كما ذكرت، قدرتهن على التنقل محدودة أكثر. على لكسب الرزق، أو لالستغالل فرص مهنّية، باألساس النساء، االتي 

يتم  ن، الذيوالداني ذلك لمرافقي المرضى، يشمل الإسرائيل تحسين اإلمكانيات للوصول إلى عالجات طبّية، بما ف
هجي من مرافقة أبنائهم المرضى في طريقهم للعالج. على إسرائيل إتاحة الوصول بشكل آمن منعهم بشكل من
 في البحر مقابل شواطئ غزة ولألراضي الزراعّية. إلى منطقة الصيد

بخروج الفلسطينيين إلى دول الخارج. يجب تشجيع  ، وتسمح2018مصر بفتح معبر رفح بشكل منتظم منذ أيار تقوم 
 مصر على ابقاء المعبر مفتوًحا وتوسيع حجم التنقل من خالله. 

ة للسكان المدنيين، مثل تزويد الكهرباء والعالجات على السلطة الفلسطينّية االمتناع عن استخدام خدمات حيويّ 
 شرنالمواطنان اإلسرائيليان الذين  سراح إطالقالطبّية، كأداة في الصراع الفلسطينّي الداخلّي. كما أعتقد أنه يجب فوًرا 

 في غزة. إنهما محتجزان

قرارات اتخذها سياسيون إسرائيليون، لكن األزمات اإلنسانية واالقتصادية في غزة ليست ظاهرة طبيعّية. هي نتيجة 
على رؤوسهم فوق  والعبون دوليون، والمجتمع الدولي، الذي ساعد ويساعد السكان بالمحافظة فلسطينيون أيًضا

 إلحداث تغيير أعمق بكثير.  ستثمر تأثيرهيالماء، لكن عليه أن 

في اإلدارة األمريكّية الحالّية، ليس هنالك سبب  مؤيديهمنظًرا لتصريحات صادرة عن شخصيات إسرائيلّية رفيعة، وعن 
التحفيز  بهدف وكذلك ،في ظل عدم التوصل لسالمألن نوهم أنفسنا بأن عملية سالم بانتظارنا في المدى القريب. 

، على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الضم الفعلّي للضفة الغربّية ومع عزل غزة كرزمة سالم عملية إطالق على
 واحدة، واتخاذ خطوات من شأنها قلب اتجاه هذه التوجهات، وذلك بهدف تعزيز التزامه بالدفاع عن السكان المدنيين. 

جمعيات المجتمع المدنّي تنشط من  نشطة كذلك على المجتمع الدولّي أن يقدم الدعم للمجتمع المدني. مجموعة
في إسرائيل وأيًضا في فلسطين، لكننا وحلفاؤنا نتعرض للهجوم بسبب عملنا. كلنا غاضبون على الطرد المرتقب 

األمريكية، عمر شاكر. بقدر ما تسبب هذه الظواهر القلق، فإنها تدل على  Human Rights Watchلزميلنا من منظمة 
 أن لنا تأثير متزايد. 



 المتاح هو ون في إسرائيل ربما سيرون بظهوري هنا اليوم كعمل يدل على عدم الوفاء، ألنهم علمونا بأن الخياركثير
لحقيقة، الواقع عكس ذلك. رفاهية اإلسرائيليين والفلسطينيين مرتبطة سوًيا، وعلينا التعامل مع أمن اإما نحن أو هم. 

 الفلسطينّي كما نتعامل مع أمن اإلسرائيلّي.

أصيلة، بدفع السالم، ومحاسبة منتهكي الحقوق. على  ة، للمجتمع الدولي حق، واجب أخالقي، ومصلحالختامفي 
األقل، يجب أن يشكل سعي البعض لتقويض األسس التي بنيت عليها هذه المؤسسة، األمم المتحدة، ناقوس خطر 

 على ذلك. يحث المجتمع الدولي على توحيد جهوده. شباب فلسطين وإسرائيل سيشكرونكم

 شكًرا لحسن استماعكم. 
 

 

 

 

 


