
 
 

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات  
 العودة وكسر الحصار

 
 
 

 

 90/1920:الرقم
  1920 فبراير/شباط 21التاريخ :

 
 بيان صحافي

المجنة الوطنية العميا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة رئيس وأعضاء دعو توالتواصل: المجنة القانونية 
بحق  قوات االحتالل عمى جرائمهم ءلةتجاه دعم مسارات مسا مالقيام بواجباتهألهمية الجنائية الدولية، 

 رين السمميينالمتظاه
 

المجنة القانونية والتواصؿ الدولي لمهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تديف وتستنكر بشدة مواصمة 
 غزة الحصار بقطاعمسيرة العودة وكسر  المشاركيف فيقوات االحتالؿ اإلسرائيمي استهدافها لمفمسطينييف 

تعمدت قوات االحتالؿ  واالنفصاؿ( حيثنكسار غزة عصية عف اال جمعة) التواليعمى  74الػػػلمجمعة 
( مواطف 02استخداـ القوة المسمحة المفرطة والمميتة بحؽ المتظاهريف ما أدي إلى أصابه ) عمى اإلسرائيمي

 .0252فبراير 51عمى مدار ساعات عصر اليـو الجمعة الموافؽ بحراج مختمفة، وذلؾ 
في مسيرات  المشاركيف بحؽ المتظاهريف السممييف ب جرائهماارتكا الحربي اإلسرائيمي قوات االحتالؿ تواصؿ

وأزمة نقص الوقود في  في االدوية واإلمدادات الطبية استمرار أزمة النقص العودة وكسر الحصار، وسط
غزة، حيث أعمف االسبوع المنصـر عف استشهاد الطفؿ حسف المستشفيات والمراكز الصحية المختمفة بقطاع 

عامًا( متأثرًا بجراحه التي اصيب بها جراء تعرضه لقنبمة غاز بالرأس مف قبؿ قوات 54نبيؿ أحمد نوفؿ)
 االحتالؿ االسرائيمي شرؽ البريج الجمعة الماضية.
إذ تؤكد أف مسيرات عميا لمسيرات العودة وكسر الحصار، المجنة القانونية والتواصؿ الدولي لمهيئة الوطنية ال

كانت ومازالت تحافظ عمى نهجها السممي، الذي واجهته قوات  عبية،شوما يتخممها مف فعاليات العودة 
االحتالؿ اإلسرائيمي باستخداـ القوة القاتمة والمميتة في حالة استعالء واستخفاؼ إسرائيمي لمنظومة القانوف 

ذ  ذيف ت والمشاركيف والجماهير التحي المشاركاالدولي، يحمؿ بيف طياته ازدراء لحقوؽ اإلنساف والشعوب، وا 
، وتعدهـ بالعمؿ الجاد عمى فضح لمسيرات العودة كسر الحصار الهيئة الوطنيةنداء  عشرات االالؼلبي 

ذ تجدد تحذيرها لالحتالؿ اإلسرائيمي وقواتها الحربية مف سياسية ، الجرائـ اإلسرائيمية ومحاسبة مرتكبيها وا 
مسؤولية القانونية عف ذلؾ؛ فإنها تسجؿ اإلمعاف في استهدافها لممدنييف المتظاهريف سمميًا، وتحممها ال

 :  وتطالب بما يمي
لى جوار المنظمات الدولية كافة مف أجؿ  المجنة القانونية .5 تؤكد عزمها المضي في العمؿ مع وا 

ضماف محاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف عمى جرائمه المرتكبة بحؽ المتظاهريف الفمسطينييف، 
بالغ المقدـ لمكتب المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلؾ استمرار متابعتها لإل
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2الصفحة  من   2 
 

بالوقائع حوؿ جرائـ االحتالؿ بحؽ المتظاهريف، وكذلؾ استمرار متابعة عمؿ المجنة الدولية لتقصي 
 الحقائؽ التي عرقؿ ورفض االحتالؿ وصولها إلى قطاع غزة.

السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيؼ بالقياـ تطالب هيئة األمـ المتحدة واألطراؼ المجنة القانونية  .0
بمسؤولياتهـ األخالقية والقانونية لحماية حقوؽ الالجئيف والمدنييف الفمسطينييف، واالسري والمعتقميف 

 في سجوف االحتالؿ، والعمؿ الجاد مف أجؿ وقؼ قتؿ واستهداؼ المتظاهريف.
تجدد مطالبتها لممدعية العامة لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التخاذ قرار عادؿ المجنة القانونية  .3

 . وسريع بفتح تحقيؽ جنائي في الجرائـ اإلسرائيمية المرتكبة في الحالة الفمسطينية
جرائـ االحتالؿ بحؽ المتظاهريف سمميا في  القيادة الفمسطينية بإحالة تطالب المجنة القانونية .7

مف  57ودة وكافة الممفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلؾ بموجب المادة مسيرات الع
ميثاؽ روما، وعدـ االكتفاء بإحالة ممؼ االستيطاف فقط، ما مف شأنه ضماف عدـ افالت المجرميف 

 اإلسرائيمييف مف العقاب. 
رفع اإلجراءات العقابية وقؼ و تطالب الرئيس والحكومة الفمسطينية لمبدء الفوري بالمجنة القانونية  .1

واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود ، غزة موظفي وموطني قطاع والغير قانونية المفروضة عمى
تطبيؽ اتفاقيات المواطنيف في قطاع غزة وتهيئة المناخات الستعادة الوحدة الوطنية عمى أسس 

 سيادة القانوف والشراكة السياسية.المصالحة وتعزيز 
حركات التضامف مع الشعب والمنظمات الدولية و  تطالب المجتمع الدوليانونية القالمجنة  .6

لمتحرؾ عمى كؿ األصعدة القانونية والسياسية  والفمسطينييف في كافة التجمعاتالفمسطيني، 
مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزؿ دولة االحتالؿ أجؿ  والشعبية مفالدبموماسية والحقوقية و 

العدواف عمى الحصار و سرائيمي و التصعيد اإل لمفمسطينييف ووقؼاية الدولية توفير الحماإلسرائيمي و 
 يا في مسيرات العودة وكسر الحصارالمتظاهريف سمموحماية قطاع غزة 

وجميع المهتموف بالعدالة واإلنسانية  أحرار العالـتحث وتدعو المجنة القانونية والتواصؿ الدولي  رًا،ــــــــأخي
 فعالياتلتنظيـ ، لمتحرؾ والفمسطينييف في كافة التجمعاتاإلنساف في أنحاء العالـ  والمدافعيف عف حقوؽ
الحصار ، في ذكري يـو األرض ومرور عاـ عمى مسيرات العودة وكسر 32/3/0252التضامف المختمفة يـو

نهاء اضطهادها لمشعرائيؿ لوقؼ جرائمها بحؽ المدنييفلمطالبة حكومات العالـ الحر إلجبار إس ب ، وا 
الفمسطيني ودعـ نضاؿ الفمسطينييف العادؿ لرفع الحصار المفروض عمى قطاع غزة لمعاـ الثاني عشر عمى 

،  وقؼ سياسيات التمييز العنصري بحؽ في الضفة الغربية التوالي، ووقؼ جرائـ االستيطاف االستعماري
تالؿ وضماف حؽ العودة بأنهاء االح المناداة، هويد مدنية القدس، ووقؼ ت74الفمسطينييف في مناطؽ 

 ًا. ، بما يكفؿ إنهاء معاناة الشعب الفمسطيني المتواصمة منذ سبعيف عام527الالجئيف الفمسطينييف وفؽ قرار 
 انتهى


