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 بيان صحافي

في التظاهرات السممية لمسيرات العودة  استهداف المشاركينتتعمد : قوات االحتالل الحربي اإلسرائيمي 54الـ  في الجمعة
  وكسر الحصار

 

المجنة القانونية والتواصؿ الدولي لمييئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تديف وتستنكر بشدة مواصمة قوات االحتالؿ 
جمعة  التواليعمى  34الػػػلمجمعة  غزة الحصار بقطاعمسيرة العودة وكسر  المشاركيف فياإلسرائيمي استيدافيا لمفمسطينييف 

فبراير/  10يـو الجمعة الموافؽ ال عصر تعمدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى مدار ساعاتحيث  ؛وحدىـ( ا)اسرنا ليسو 
 ما أدي بحؽ المتظاىريف والمميتةالقوة المسمحة المفرطة  لفمسطيف، استخداـبالتوقيت المحمي  10011الساعة  حتى شباط
  .وصحفيواثنيف مف المسعفيف ،بينيـ فتاة مف  ،بجراح مختمفةمواطف (  32) إصابة

الجرائـ اإلسرائيمية المتواصمة تأتي في إطار استمرار قوات االحتالؿ لتعمد قتؿ المتظاىريف السممييف، والمساس بسالمتيـ 
 144 استشيد (1107يناير  20لغاية تاريخ  1107مارس  21) خالؿ الفترة الزمنية الفاصمة ما بيف تاريخالجسدية، حيث أنو 
( مف 7)( مف الصحفييف، 1( مف المسعفيف، )2( اناث و)5دوف سف الثامنة عشر و ) طفؿ( 37)متظاىر، مف بينيـ 

مف المشاركيف سمميا بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط ( 15767)األشخاص ذوي اإلعاقة فيما أصيب 
 .وقنابؿ الغاز

المشاركيف في مسيرات العودة وكسر  جرائيما بحؽ المتظاىريف السممييف الحربي اإلسرائيمي ارتكاب قوات االحتالؿ تستمر
وأزمة نقص الوقود في المستشفيات والمراكز الصحية المختمفة  النقص اإلمدادات الطبيةوسط استمرار أزمة  الحصار، وذلؾ

نياية كانوف تعطؿ الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والعيادات في ل األمر الذي أدي، بقطاع غزة
 .، وصمت نسبة األدوية األساسية عند مستوى المخزونات الصفري1107 ديسمبراألوؿ/

وكذلؾ وسط، استمرار عمميات القتؿ الميداني لممدنييف في مدف الضفة الغربية ومدينة القدس المحتمة، والتي كاف أخر ضحايا 
كانوف الثاني يناير/ 21الموافؽ صباح اليـو األربعاء رائيمي، الشييد سماح زىير مبارؾ، التي اغتالتيا قوات االحتالؿ اإلس

 .عند حاجز زعيـ شرؽ القدس المحتمة 1108
عاما متأثرا بجراحة التي أصيب بيا  36مف الجدير بالذكر بانو خالؿ األسبوع المنصـر استشيد المواطف سمير غازي النباىيف 

شرؽ البريج، كما ادي استخداـ  يوجو مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيممف جراء تعرضو لقنبمة غاز في ال 33خالؿ الجمعة 
( 11القوة المفرطة والمميتة بحؽ المتظاىريف سمميا المشاركيف في فعاليات الحرؾ البحري ) يقوات االحتالؿ الحربي اإلسرائيم
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ىريف بجراح مختمفة بالرصاص ( مف المتظا03في شماؿ قطاع غزة قرب موقع "زيكيـ العسكري" االمر الذي ادي إصابة )
 الحي وقنابؿ الغاز.

 

 ، تعيد التأكيد عمى ما يمي:عميا لمسيرات العودة وكسر الحصارالمجنة القانونية والتواصل الدولي لمهيئة الوطنية ال
  وجرائمواالحتالؿ فمف حؽ المدنييف اعالء صوتيـ والتظاىر ضد  شعبية،وما يتخمميا مف فعاليات  العودة،سممية مسيرات 

بما في ذلؾ  ع مجاال لمشؾ أف المسيرات سميمة،بما ال يد تشير وأف الحقائؽ عمى األرضالفمسطينييف، المتواصمة بحؽ 
 المسيرات األسبوعية أو اليومية التي تجرى في النيار أو الميؿ.

 في استيداؼ المدنييف الذيف يمارسوف حقيـ في التظاىر السممي، أو خالؿ  قوات االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي أف استمرار
انتياؾ خطير لقواعد القانوف الدولي والقانوف الدولي اإلنساني، ومخالؼ لميثاؽ  يعتبر بمثابة، والصحفي عمميـ اإلنساني

 روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيؼ الرابعة. 
 المشاركيف في مسيرات العودة وكسر  الفمسطينييفواصابة المتظاىريف قتؿ  االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي عمى قوات تعمد

صراراىـ عمى ذلؾ، يحمؿ بيف طياتو تنكر واضح واستيتار بمنظومة حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني،  الحصار، وا 
المتظاىريف الفمسطينييف السمميف جاءت في إطار تطبيؽ خطة طريقة قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بالتعامؿ مع  حيث أف

 .منيجو، وبقرار سياسي مف أعمى المستويات في دولة االحتالؿ اإلسرائيمي
   يقدـ دليؿ إضافي عمى عدـ رغبة قوات االحتالؿ،  والصحفييف،أف تكرار جرائـ استيداؼ األطفاؿ والنساء واالطقـ الطبية

والتميز  مراعاة التناسبالدولية المستقرة وبشكؿ خاص مبادئ القانوف الدولي اإلنساني التي تقتضي احتراـ المبادئ القانونية 
ذ تعتبر اإلجراءات الجديدة لمحصار باعتبارىا شكؿ مف أشكاؿ العقوبات الجماعية وأعماؿ االنتقاـ التي تقترفيا والضرورة،  وا 

 .قوات االحتالؿ ضد المدنييف الفمسطينييف
 الحصار اإلسرائيمي والعقوبات الجماعية المفروضة عمى سكاف قطاع غزة، التي يمثؿ خرقًا لقواعد القانوف  عدـ مشروعية

الدولي اإلنساني وجريمة ضد اإلنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوؽ اإلنساف، وجممة 
 0816والئحة الىاي  0838لرابعة لحماية المدنييف وقت الحرب لمعاـ االتفاقيات والمعاىدات الدولية، ومنيا اتفاقية جنيؼ ا

نياؤه، واجب قانوني تفرضو  ؛التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير االقتصاص مف المدنييف ما يجعؿ مف كسر الحصار وا 
 .قواعد القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف

  اإلسرائيمي حاالت االعتداء الوحشي عمى األسرى والمعتقميف الفمسطينييف يدلؿ عمى أف ىذه تعمد قوات االحتالؿ ترى أف
االعتداءات تأتي في سياؽ سياسة واضحة وممنيجة تمارسيا إدارة مصمحة سجوف االحتالؿ مف أجؿ التضييؽ عمى األسرى 

كؿ خرقًا واضحًا لكافة القوانيف والمعايير والمعتقميف وفرض عقوبات عمييـ وحرمانيـ مف أبسط حقوقيـ اإلنسانية مما يش
الدولية ويفضح ممارسات االحتالؿ التعسفية بحؽ األسرى والمعتقميف الفمسطينييف داخؿ سجوف االحتالؿ والتي ترتقي لمستوى 

 .جرائـ الحرب
 

 الييئة الوطنيةنداء  الالؼعشرات ات والمشاركيف والجماىير الذيف لبي تحي المشاركا، إذ المجنة القانونية والتواصل الدولي
ذ ، و ، وتعدىـ بالعمؿ الجاد عمى فضح الجرائـ اإلسرائيمية ومحاسبة مرتكبييالمسيرات العودة كسر الحصار تؤكد عزميا ا 
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لى جوار المنظمات الدولية كافة مف أجؿ ضماف  عمى جرائمو  فمحاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيميياالستمرار في العمؿ مع وا 
يشكؿ ، تعمد قوات االحتالؿ اإلسرائيمي قتؿ المتظاىريف سممياً أف ، واذا تعيد التأكيد عمى فالمرتكبة بحؽ المتظاىريف الفمسطينيي

ذ تجريمة حرب وفقا التفاقية جنيؼ الرابعة ولنظاـ روما المنشئ لممحكمة الجنائية الدولية،  جدد تحذيرىا لالحتالؿ اإلسرائيمي وا 
؛ فإنيا يا الحربية مف سياسية اإلمعاف في استيدافيا لممدنييف المتظاىريف سمميًا، وتحمميا المسؤولية القانونية عف ذلؾوقوات

 تسجؿ وتطالب بما يمي 0 
واجساميا ومجمس االمف ومجمس حقوؽ  وخاصة تطالب ىيئة األمـ المتحدة لمجنة القانونية والتواصل الدوليا .0

واألطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيؼ بالقياـ بمسؤولياتيـ األخالقية والقانونية لحماية  االنساف والمقرريف الخاصيف
 الحصار ورفعالمدنييف الفمسطينييف، والعمؿ الجاد مف أجؿ وقؼ استيداؼ المتظاىريف في مسيرات العودة حقوؽ الالجئيف و 

قادة االحتالؿ عمى الجرائـ التي اقترفوىا بحؽ المتظاىريف سمميا في مسيرات العودة وكسر  غزة، ومحاسبةعف قطاع 
 الحصار.

السمطة الفمسطينية بإحالة جرائـ االحتالؿ بحؽ المتظاىريف سمميا في  قيادة تطالب المجنة القانونية والتواصل الدولي .1
مف ميثاؽ روما، وعدـ االكتفاء  03ة الدائمة، وذلؾ بموجب المادة مسيرات العودة وكافة الممفات إلى المحكمة الجنائية الدولي

بإحالة ممؼ االستيطاف فقط، ما مف شأنو ضماف عدـ افالت المجرميف اإلسرائيمييف مف العقاب. كما وتؤكد متابعتيا إلبالغ 
يا تجدد مطالبتيا لممدعية العامة المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حوؿ ىذه الجرائـ واالستيداؼ، فأن

ة المرتكبة في الحالة بفتح تحقيؽ جنائي في الجرائـ اإلسرائيميوسريع لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التخاذ قرار عادؿ 
 .الفمسطينية

تطالب الرئيس والحكومة الفمسطينية لمبدء الفوري برفع اإلجراءات العقابية والغير  الدولي والتواصلالمجنة القانونية  .2
واتخاد التدابير كافة لتعزيز والمضي نحو إتماـ تطبيؽ اتفاقيات المصالحة الوطنية، قانونية المفروضة عمى قطاع غزة، 

 أسس سيادة القانوف والشراكة السياسية. صمود المواطنيف في قطاع غزة وتييئة المناخات الستعادة الوحدة الوطنية عمى
حركات التضامف مع الشعب والمنظمات الدولية و  تطالب المجتمع الدولي القانونية والتواصل الدوليالمجنة  .3

والشعبية الدبموماسية والحقوقية لمتحرؾ عمى كؿ األصعدة القانونية والسياسية و  والفمسطينييف في كافة التجمعاتالفمسطيني، 
المتظاىريف وحماية العدواف عمى قطاع غزة الحصار و سرائيمي و التصعيد اإل لمفمسطينييف ووقؼأجؿ توفير الحماية الدولية  مف

 سمميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.
االحتالؿ  وعزؿ دولةساءلة ومحاسبة ومقاطعة تطالب االسرة الدولية بالعمؿ عمى م والتواصل الدولي المجنة القانونية .4

رفع الحصار العادؿ لدعـ نضاليـ و  ر الحصارسفي مسيرات العودة وك لمشاركيفمطالب ادعـ الجاد ل اإلسرائيمي، والتحرؾ
ووقؼ جرائـ االستيطاف االستعماري والتمييز العنصري وتيويد  التوالي،المفروض عمى قطاع غزة لمعاـ الثاني عشر عمى 

المتواصمة  ة الشعب الفمسطينيمعانا يكفؿ إنياءبما  ،083طينييف وفؽ قرار مدنية القدس وضماف حؽ العودة الالجئيف الفمس
 منذ سبعيف عاما.

 ىـــــــــــــــــــتهان


