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 بيان صحافي

 قوات االحتالل الحربي اإلسرائيمي 46الـ  الجمعة الدولي: فيالمجنة القانونية والتواصل 
صابة المشاركين والمشاركات في التظاهرات السممية لمسيرات العودة وكسر الحصار       تتعمد قتل وا 

 
تديف وتستنكر بشدة مواصمة قوات االحتالؿ  المجنة القانونية والتواصل الدولي لمهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

ال جمعة ) التواليعمى  46الػػػلمجمعة  غزة الحصار بقطاعمسيرة العودة وكسر  المشاركيف فياإلسرائيمي استيدافيا لمفمسطينييف 
/ 8حيث تعمدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى مدار ساعات عصر اليـو الجمعة الموافؽ ؛(مساومة عمى كسر الحصار

المميتة بحؽ المتظاىريف ما بالتوقيت المحمي لفمسطيف، استخداـ القوة المسمحة المفرطة و  90:11حتى الساعة  9109فبراير
( عاما ، فيما أصيب 08) حمزة محمد اشتيوي( عاما شرؽ خانيونس ، والشاب 04) حسن اياد شمبيأدي استشياد الطفؿ 

مف الجدير بالذكر بانو خالؿ األسبوع المنصـر استشيد إصابة بالرصاص الحي .  07مواطف بحراج مختمفة، مف بينيـ  77
 ، في شماؿ قطاع غزة.99/0/9109( عاما متأثرا بجراحة التي أصيب بيا في يـو 01) جبلاحمد غازي أبو المواطف 

في مسيرات العودة وكسر  المشاركيف بحؽ المتظاىريف السممييفالحربي اإلسرائيمي  قوات االحتالؿ فيما تتواصؿ جرائـ
وقود في المستشفيات والمراكز الصحية وأزمة نقص ال في االدوية واإلمدادات الطبية استمرار أزمة النقص الحصار، وسط

وكذلؾ وسط، مواصمة . والعياداتتعطؿ الخدمات الصحية في بعض المستشفيات ل المختمفة بقطاع غزة، األمر الذي أدي
االعتداء والتنكيؿ باألسري والمعتقميف في سجوف االحتالؿ  عممياتسياسيات اإلىماؿ الطبي و  مصمحة إدارة السجوف اإلسرائيمية

( 10) فارس باروداألسير  وميفب، وسبقو ( عاما مف نابمس06) ياسر اشتية حامدسرائيمي، التي اذت الي استشياد األسير اإل
 غزة.عاما مف سكاف مخيـ الشاطئ في 

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

 .ع مجاال لمشؾ أف المسيرات سميمةبما ال يد تشير وأف الحقائؽ عمى األرضالفمسطينييف، المتواصمة بحؽ 
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 المدنييف الذيف يمارسوف حقيـ في التظاىر السممي، أو خالؿ  أف استمرار قوات االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي في استيداؼ
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  لحربي اإلسرائيمي عمىقوات االحتالؿ ا تعمد

صراراىـ عمى ذلؾ، يحمؿ بيف طياتو تنكر  تكرار جرائـ استيداؼ األطفاؿ والنساء واالطقـ الطبية والصحفييفو  الحصار، وا 
ة قوات االحتالؿ، يقدـ دليؿ إضافي عمى عدـ رغبو  واضح واستيتار بمنظومة حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني،

قوات االحتالؿ  ، ما يؤكد باف استيداؼمبادئ القانوف الدولي اإلنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورةاحتراـ 
مستويات في اإلسرائيمي المتظاىريف الفمسطينييف السمميف جاءت في إطار تطبيؽ خطة منيجو، وبقرار سياسي مف أعمى ال

 .دولة االحتالؿ اإلسرائيمي
  عدـ مشروعية الحصار اإلسرائيمي والعقوبات الجماعية المفروضة عمى سكاف قطاع غزة، التي يمثؿ خرقًا لقواعد القانوف

الدولي اإلنساني وجريمة ضد اإلنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوؽ اإلنساف، وجممة 
 0917والئحة الىاي  0949اقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف وقت الحرب لمعاـ االتفاقيات والمعاىدات الدولية، ومنيا اتف

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

  عمى األسرى والمعتقميف الفمسطينييف يدلؿ اإلىماؿ الطبي واالعتداء  تسياسيااالحتالؿ اإلسرائيمي  قواتمواصمة ترى أف
تأتي في سياؽ وترقي لمستوي جرائـ حرب  لكافة القوانيف والمعايير الدولية نتياكات التي تشكؿ خرقا واضحا عمى أف ىذه اال

الفمسطينييف داخؿ سجوف  بحؽ األسرى والمعتقميف ؿدارة مصمحة سجوف االحتالسياسة واضحة وممنيجة تمارسيا إ
 .االحتالؿ

 الييئة الوطنيةنداء  عشرات االالؼت والمشاركيف والجماىير الذيف لبي تحي المشاركاإذ  المجنة القانونية والتواصل الدولي
ذ ، و مرتكبييا، وتعدىـ بالعمؿ الجاد عمى فضح الجرائـ اإلسرائيمية ومحاسبة لمسيرات العودة كسر الحصار تؤكد عزميا ا 

لى جوار المنظمات الدولية كافة مف أجؿ ضماف  محاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف عمى جرائمو االستمرار في العمؿ مع وا 
أف تعمد قوات االحتالؿ اإلسرائيمي قتؿ المتظاىريف سمميًا، ، واذا تعيد التأكيد عمى المرتكبة بحؽ المتظاىريف الفمسطينييف

ذ تجدد تحذيرىا لالحتالؿ يشكؿ جر  يمة حرب وفقا التفاقية جنيؼ الرابعة ولنظاـ روما المنشئ لممحكمة الجنائية الدولية، وا 
اإلسرائيمي وقواتيا الحربية مف سياسية اإلمعاف في استيدافيا لممدنييف المتظاىريف سمميًا، وتحمميا المسؤولية القانونية عف 

 ؛ فإنها تسجل وتطالب بما يمي : ذلؾ
واجساميا ومجمس االمف ومجمس حقوؽ االنساف  وخاصة تطالب ىيئة األمـ المتحدة لمجنة القانونية والتواصل الدوليا .0

حقوؽ والمقرريف الخاصيف واألطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيؼ بالقياـ بمسؤولياتيـ األخالقية والقانونية لحماية 
استيداؼ قتؿ و والعمؿ الجاد مف أجؿ وقؼ  واالسري والمعتقميف في سجوف االحتالؿ، المدنييف الفمسطينييف،الالجئيف و 
 المتظاىريف.
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تجدد مطالبتيا لممدعية العامة لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التخاذ قرار عادؿ  المجنة القانونية والتواصل الدولي .9
جرائـ  القيادة الفمسطينية بإحالة تطالبي الحالة الفمسطينية، كما و وسريع بفتح تحقيؽ جنائي في الجرائـ اإلسرائيمية المرتكبة ف

االحتالؿ بحؽ المتظاىريف سمميا في مسيرات العودة وكافة الممفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلؾ بموجب 
دـ افالت المجرميف مف ميثاؽ روما، وعدـ االكتفاء بإحالة ممؼ االستيطاف فقط، ما مف شأنو ضماف ع 04المادة 

متابعتيا إلبالغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حوؿ ىذه المجنة اإلسرائيمييف مف العقاب. كما وتؤكد 
 .الجرائـ واالستيداؼ

العقابية رفع اإلجراءات وقؼ و تطالب الرئيس والحكومة الفمسطينية لمبدء الفوري ب الدولي والتواصلالمجنة القانونية  .0
واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنيف في قطاع غزة ، غزة موظفي وموطني قطاع والغير قانونية المفروضة عمى

 سيادة القانوف والشراكة السياسية.تطبيؽ اتفاقيات المصالحة وتعزيز وتييئة المناخات الستعادة الوحدة الوطنية عمى أسس 
حركات التضامف مع الشعب الفمسطيني، والمنظمات الدولية و  تطالب المجتمع الدولي وليالقانونية والتواصل الدالمجنة  .4

أجؿ  والشعبية مفالدبموماسية والحقوقية لمتحرؾ عمى كؿ األصعدة القانونية والسياسية و  والفمسطينييف في كافة التجمعات
سرائيمي التصعيد اإل لمفمسطينييف ووقؼتوفير الحماية الدولية مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزؿ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي و 

 المتظاىريف سمميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.وحماية العدواف عمى قطاع غزة الحصار و و 
جميع الميتموف بالعدالة واإلنسانية والمدافعيف عف حقوؽ و  العالـ أحرار تطالب   المجنة القانونية والتواصل الدولي .1

،  08/0/1829فعاليات التضامن المختمفة يوم لتنظيـ ، لمتحرؾ والفمسطينييف في كافة التجمعاتاإلنساف في أنحاء العالـ 
إسرائيؿ  لمطالبة حكومات العالـ الحر إلجبارفي ذكري يوم األرض ومرور عام عمى مسيرات العودة وكسر الحصار   

نياء اضطيادىا لمشعب الفمسطيني ودعـ نضاؿ الفمسطينييف العادؿ لرفع الحصار  لوقؼ جرائميا بحؽ المدنييف ، وا 
،  وقؼ في الضفة الغربية المفروض عمى قطاع غزة لمعاـ الثاني عشر عمى التوالي، ووقؼ جرائـ االستيطاف االستعماري

بأنياء االحتالؿ وضماف  المناداة، يويد مدنية القدس، ووقؼ ت 48في مناطؽ سياسيات التمييز العنصري بحؽ الفمسطينييف 
 ، بما يكفؿ إنياء معاناة الشعب الفمسطيني المتواصمة منذ سبعيف عاما.094حؽ العودة الالجئيف الفمسطينييف وفؽ قرار 


