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 بيان صحافي 

 

 إلاسرائيلي جواصلقواث الاحخالل للجمعت الخامست عشر على الخوالي الذولي: الخواصل اللجنت القاهوهيت و 

 696وجصيب مواطن  وجقخلفي مسيراث العودة وكسر الحصار  السلميين بحق املخظاهرينارجكاب جرائهما 

 اخرين

  

اللجنت القاهوهيت والخواصل الذولي للهيئت الوطنيت ملسيراث العودة وكسر الحصار جذين وحسدنكر بشذة  

مسيرة العودة وكسر الحصار  مواصلت قواث الاحخالل إلاسرائيلي استهذافها للفلسطينيين املشاركين في 

  وكسر الحصار، وحذون من اجل اسقاط الصفقتمجمعت على الخوالي )  عشر  الخامستللجمعت  بقطاع غزة

حتى العاعت  <810 ًىلُى  >حُث حعمذث كىاث الاحخالٌ إلاظشابُلي على مذاس ظاعاث ًىم الجمعت املىافم  (

ً ما أدي إلى ملخل  واملمُختبالخىكُذ املحلي لفلععين،  اظخخذام اللىة املعلحت املفشظت  81:11 بحم املخظاهٍش

( ?>9 ) أصِبوفُما ، ظيان الشجاعُتمن  عاًما 22جمال عليان أبو حليمت،  محمذ املىاظً واظدشهاد 

 . مً املععفين والاظلم العبُت ، وصحفي ;وعاء ، و 9ظفل ، و 09مخظاهش، ومً بين إلاصاباث 

خ كخلذ كىاث الاحخالٌ ألاظبىع املىصشم،  وخالٌوفي سياق مخصل    <810/>/?8بخاٍس
ً
، وأصابذ آخش، ظفال

زًفخين مذفعُخين ججاههما، وفي ظُاق كحُث اظللذ كىاث الاحخالٌ على الشٍشغ الحذودي حىىب كعاع ػضة  

خ  ، واحخجضث حثماهه، وأصابذ ازىين <810/=/8مخصل كخلذ كىاث الاحخالٌ إلاظشابُلي بخاٍس
ً
 فلععُيُا

ً
، مذهُا

ً با لشصاص، أحذهما ظفل أزىاء حعللهم داخل ألاساض ي املحخلت حىىب اللعاع، حُث ظاسدتهم كىاث آخٍش

وفي هال الحادزين لم ًىً املىاظىين معلحين ولم  إلى داخل أساض ي كعاع ػضة وكامذ باعخلالهم،  الاحخالٌ 

وح املذهُين مً خالٌ ، الامش الزي ًعهش اظتهخاس كىاث الاحخالٌ بأس ٌشيل أي منهم خعش على حىىد الاحخالٌ

الاظخخذام املفشط لللىة وعذم مشاعاة مبادا الخىاظب والضشوسة والخمُيز الىاسدة في كىاعذ واجفاكُاث اللاهىن 

خ  ت التي  :09، أصِبذ كىاث الاحخالٌ <810/=/9الذولي إلاوعاوي ، بخاٍس مً املشاسواث في املعيرة اليعٍى

خ فلععُيُاث هحى العىدة وهعش الحصاس ،ىىان شاسهذ بها عششاث الاالف مً اليعاء جحذ ع  =/:وبخاٍس

خ <810/ ، <810/ ;/:0، أعلىذ وصاسة الصحت عً وفاة العفل محمىد دواد مخأزش بحشاحت التي أصِب بها بخاٍس

 كىاث الاحخالٌ اظتهذفذخالٌ ألاظبىع املاض ي مخفشكت وفي حىادر  اللذط . ملُىهُهازىاء مشاسهخه في 

خ مىحه مً ظابشاث الاظخعالع عذد مً  إلاظشابُلي توالباللين معخخذمي العابشاث الىسكُت وبصىاٍس  ، الحشاٍس

أحيفي محاوله  خضخُم خعش العابشاث الىسكُت الجضاٌ معخمشة لحملت  ازش  هزا الخصعُذ املخىشس  للخلهم، ٍو
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ت وبادعاءوالبالىهاث  ت  الحشاٍس ش اظتهذاف املذهُين العلمين املشاسهين  ، في محاولتانها باجذ اهذاف ععىٍش لخبًر

  .في معيراث العىدة

خ  ومً الجذًش رهشه بان كىاث    <810ماسط  91الاحخالٌ إلاظشابُلي )خالٌ الفترة الضمىُت الفاصلت ما بين جاٍس

خ  ، مً بُنهم  >09( كذ كخلذ <810ًىلُى ;لؼاًت جاٍس
ً
،  =0مىاظىا

ً
 18، صحفُين 18و مً الاهار   ، 8وظفال

 <90مً الصحفُين ،  0<0مً اليعاء ،  <;00ظفل ،  ;8;8مً بُنهم  مىاظً، 10;;0مععفين، هما أصابذ 

 880<فُما  جم عالج مُذاهُا، حشي عالحها  1=8=مً املععفين والاظلم العبُت ، فمُا جىصعذ إلاصاباث الي  

إصابت  ?0<9ويرة،إصابت خع ;=9املعدشفُاث، وكذ جىصعذ إلاصاباث حعب خعىستها الى في  مً املصابين 

حالت بتر في ألاظشاف  <:حالت بتر  مىصعت الي  ;;وكذ أدث إلاصاباث الي  إصابت ظفُفت، =18:مخىظعت، 

ت  =العفلُت ،  إصابت بالشصاص  :18:منها في أصابع الُذ ، ومً بين إلاصاباث  >حاالث في ألاظشاف العلٍى

 إصاباث أخشي.  9=88إصابت اخخىاق بالؼاص،  =?:0باملعاط، إصابت بالشصاص املعذوي املؼلف  <8:الحي، 

إر جؤهذ على ظلمُت  اللجنت القاهوهيت والخواصل الذولي للهيئت الوطنيت العليا ملسيراث العودة وكسر الحصار

، ومييا ًخخللهييا مييً فعالُيياث شييعبُت ، فمييً حييم املييذهُين اعييالء صييىتهم والخظيياهش   ييذ الاحييخالٌ   معيييراث العييىدة

حعخبيييييير حعمييييييذ كخييييييل واصييييييابت كييييييىاث الاحييييييخالٌ الحش ييييييي إلاظييييييشابُلي  فأنهييييييا،  الفلعييييييعُيُينبمييييييه املخىاصييييييلت بحييييييم وحشا

ً الفلعيييييعُيُين، وإصيييييشاساهم عليييييى رليييييً، ًحميييييل بيييييين ظُاجيييييه جىىيييييش وا ييييي  واظيييييتهخاس بمىظىميييييت حليييييىق  للمخظييييياهٍش

 ً لييت كييىاث الاحييخالٌ إلاظييشابُلي بالخعامييل مييع املخظيياهٍش إلاوعيان والليياهىن الييذولي إلاوعيياوي، وإر جؤهييذ علييى أن ظٍش

اث فيي دوليت الاحيخالٌ مىهجيهيُين العلمين حاءث في إظاس جعبُم خعت الفلععُ ، وبليشاس ظُا ي ي ميً أعليى املعيخٍى

ً إلاظيييشابُلي،  وإر جؤهيييذ عليييى إنهيييا جمليييً العشيييشاث ميييً ألادليييت الذامؼيييت عليييى حعميييذ كيييىاث الاحيييخالٌ كخيييل املخظييياهٍش

ً أو أي وظيييييييُلت احخجييييييياج املمُخييييييت، دون أن ٌشييييييييل أي ميييييييً املاملفشظيييييييت و وإصييييييابتهم عبييييييير اظييييييخخذام الليييييييىة  خظيييييياهٍش

ألاظفياٌ واليعياء والاظليم وإر جيشي أن جىيشاس حيشابم اظيتهذاف ، حىيىد الاحيخالٌاظخخذمىها أي خعش ما على حُاة 

، ًلييييييذم دلُييييييل إ ييييييافي علييييييى عييييييذم سػبييييييت كييييييىاث والبالىهيييييياث معييييييخخذمي العييييييابشاث الىسكُييييييتو  نالعبُييييييت والصييييييحفُي

ادا اللياهىن اليذولي إلاوعياوي التيي جلخ ي ي ت املعيخلشة و شييل خياص مبيالاحخالٌ، احترام املبادا اللاهىهُت الذولُي

 -فإنها حسجل وجطالب بما يلي: ، والضشوسة  الخميز مشاعاة  الخىاظب و 

منهم  الجماهير الزًً لبي عششاث الاالفاملشاسواث واملشاسهين و  جحي والخواصل الذولياللجنت القاهوهيت    .0

خ في الىذاء وشاسوىا بشيل واظع  ت بخاٍس  حمعتعشش لخامعت االجمعت ، وفي ًىم <810/ =/9املعيرة اليعٍى

وإر حعبر عً جضامنها مع اظش الشهذاء والجشحى ورويهم، وحعذهم بالعمل  الحصاس،اظلاط الصفلت وهعش 

 الجاد على فض  الجشابم إلاظشابُلُت ومحاظبت مشجىبيها.

  اللجنت القاهوهيت والخواصل الذولي .8
ً
ً ظلمُا جؤهذ على أن حعمذ كىاث الاحخالٌ إلاظشابُلي كخل املخظاهٍش

مت حشب وفلا الجفاكُت حىُف الشابعت ولىظام سوما امليش ئ للمحىمت الجىابُت  ججذد ، و الذولُتٌشيل حٍش

 ً جحزًشها لالحخالٌ إلاظشابُلي وكىاتها الحشبُت مً ظُاظُت إلامعان في اظتهذافها للمذهُين املخظاهٍش

، وجحملها املعؤولُت اللاهىهُت عً رلً، وجشي 
ً
هزه الجشابم حاء هدُجت افالث كادة  بان اظخمشاس ظلمُا

ة ألاميرهُت لذولت الاحخالٌ املخحذكبل الىالًاث  مًإ افت للذعم املخىاصل الاحخالٌ مً العلاب 
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الجشابم إلاظشابُلُت إلاظشابُلي، واظخمشاس الصمذ وػُاب الخحشن الجاد مً كبل املجخمع الذولي لىكف 

ً  املشجىبت بحم املخظاهٍش

الخحٍشض إلاظشابُلي  ذ املعيراث والخجمعاث العلمُت، بما جذًً  اللجنت القاهوهيت والخواصل الذولي .9

شاث وادعاءاثالعلمي الزي هفلخه املىازُم الذولُت، و  ًىاهض الحم في الخجمع دولت  جؤهذ بان ول جبًر

بعذم اهعباق كىاهين ظىاء ، ش الحصاس عباظتهذاف املذهُين املشاسهين في معيراث العىدة وه الاحخالٌ

ت والعابشاث  ثاو بجعل معللي البالىها ،حلىق إلاوعان على حالت الخظاهشاث في كعاع ػضة الحشاٍس

ت ،  او بيىنها جماسط حلها في الذفاع عً الىفغ هي ادعاءاث باظلت وػير كاهىهُت الىسكُت اهذاف ععىٍش

، وحعخبر هزا الخحٍشض محاولت حُث ان هزا الحم ال ًثبذ لذولت الاحخالٌ بل للشعب الزي ًلاوم املحخل

ش جىظُع  اظتهذاف وكخ ً  العلمُين املشاسهين في معيراث لععىشة املعيراث الشعبُت  وجبًر ل املخظاهٍش

 العىدة وهعش الحصاس .

سفضها ملخععاث  جحي ول املىاكف العشبُت والذولُت التي عبرث عً اللجنت القاهوهيت والخواصل الذولي .:

ً وحلىق الشعب  جصفُت الحلىق الفلععُيُت و  اداهتها لجشابم الاحخالٌ إلاظشابُلي وجضامنها مع املخظاهٍش

ملاظعت إظشابُل وفشض باإلحماع كشاس ب الفلععُني، والتي وان اخشها جبني مىظمت الاشتراهُت الذولُت

ذ التي ادهذ حشابم الاحخالٌ وظالبذ بشفع الحصاس عً العلىباث  عليها، هما و جحي مىاكف دولت العٍى

الضؼىط العُاظُت ذ لخصعُ جحث وافت الذٌو واملىظماث العشبُت وإلاكلُمُت والذولُت كعاع ػضة، وإرا

 لىكف حشابمه في ألاساض ي الفلععُيُت املحخلت . والذبلىماظُت واللاهىهُت على الاحخالٌ إلاظشابُلي

ذي  جخىحه بالخحُت للمخضامً اللجنت القاهوهيت والخواصل الذولي .; الزي كعع الاف "بىجامين الدسا" العٍى

سظالت جضامً مع حلىق  شهش ليرظل 00على مذاس و  الىُلىمتراث ظيرا على الاكذام، وعبر الحذود واللاساث

مً دخٌى ألاساض ي له جذًً بشذة مىع كىاث الاحخالٌ الحش ي إلاظشابُلي وإر شعبِىا الفلععُني، 

الفلععُيُت املحخلت، وإر جشي أن إلاحشاءاث إلاظشابُلُت بحله وبحم ػيره مً املخضامىين جذلل بشيل 

   عليها.ء حشابمه والدعتر كععي على سػبت وجخعُغ الاحخالٌ إلخفا

جعالب املجخمع الذولي، وهُئت ألامم املخحذة واحعامها ومجلغ الامً  اللجنت القاهوهيت والخواصل الذولي .>

ومجلغ حلىق الاوعان وامللشسًٍ الخاصين وألاظشاف العامُت املخعاكذة على اجفاكُت حىُف باللُام 

ُين الفلععُيُين، والعمل الجاد مً أحل وكف اظتهذاف بمعؤولُاتهم ألاخالكُت واللاهىهُت لحماًت املذه

ً في معيراث العىدة وهعش الحصاس ومحاظبت كادة الاحخالٌ على الجشابم التي اكترفىها بحم  املخظاهٍش

ً ظلمُا  الحصاس.في معيراث العىدة وهعش  املخظاهٍش

بأهمُت إلاظشاع في  ججذد معالبتها مجلغ حلىق إلاوعان الذولي اللجنت القاهوهيت والخواصل الذولي .=

حشىُل اللجىت، و مان أن ًيىن أعضائها ممً ًمخليىن خبراث واظعت في هزا املجاٌ، ولذيهم النزاهت 

 بها.اليافُت للعمل بشيل معخلل وشفاف، بما ًىفل كُامها وا العها باملهام املىاظت 

العلعت الفلععُيُت بئحالت حشابم الاحخالٌ بحم  كُادة جعالب ولياللجنت القاهوهيت والخواصل الذ  .<

ً ظلمُا في معيراث العىدة ووافت امللفاث إلى املحىمت الجىابُت الذولُت الذابمت، ورلً بمىحب  املخظاهٍش

مً مُثاق سوما، وعذم الاهخفاء بئحالت ملف الاظدُعان فلغ، ما مً شأهه  مان عذم افالث  :0املادة 

إلاظشابُلُين مً العلاب. هما وجؤهذ مخابعتها إلبالغ املذعُت العامت لذي املحىمت الجىابُت الذولُت  املجشمين
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بالىكاةع حٌى هزه الجشابم والاظتهذاف، فأنها ججذد معالبتها للمذعُت العامت للمحىمت الجىابُت الذولُت 

ع الذابمت، الجخار كشاس عادٌ  ت املشجىبت في الحالت شابُلُبفخح جحلُم حىاةي في الجشابم إلاظوظَش

 .الفلععُيُت

جعالب الشبِغ والحيىمت الفلععُيُت للبذء الفىسي بشفع إلاحشاءاث العلابُت  والخواصلاللجنت القاهوهيت  .?

ض صمىد املىاظىين في كعاع ػضة ومذهُت  والؼير كاهىهُت املفشو ت على كعاع ػضة، واجخاد الخذابير وافت لخعٍض

 الظخعادة الىحذة الىظىُت على أظغ ظُادة اللاهىن والششاهت العُاظُت. اللذط وتهُئت املىاخاث

حشواث الخضامً مع واملىظماث الذولُت و  جعالب املجخمع الذولي القاهوهيت والخواصل الذولياللجنت  .01

للخحشن على ول ألاصعذة اللاهىهُت والعُاظُت  والفلععُيُين في وافت الخجمعاثالشعب الفلععُني، 

وكف اسجياب أي و   للفلععُيُينالذولُت  الحماًتىفير جمً أحل  الذبلىماظُت والحلىكُت والشعبُت و 

مت أو اهتهان أو مخالفت دولُت ججاه املشاسهين/اث في معيرة العىدة  وبما ٌعاهم في معاءلت الىبري، حٍش

دعم و   ملشاسهينب امعالذعم لوالخحشن الجاد  ، ملاظعت وعٌض  دولت الاحخالٌ إلاظشابُليومحاظبت و 

شفع الحصاس املفشوض على كعاع ػضة للعام الثاوي عشش على الخىالي ، ووكف حشابم العادٌ لهضالهم 

ذ مذهُت اللذط و مان حم العىدة الالحئين الفلععُيُين  الاظدُعان الاظخعماسي والخمُيز العىصشي وتهٍى

 املخىاصلت مىز ظبعين عاما. ة الشعب الفلععُنيإنهاء معاها  بما ًىفل،  :?0وفم كشاس 

 

 خهىاه 


