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 بيان صحافي
 الذكرى السنوية األولى لمسيرات العودة وكسر الحصار

األخالقية والقانونية لحماية  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تطالب :الدولي والتواصلاللجنة القانونية 
 اإلسرائيلي والمعتقلين في سجون االحتالل المتظاهرين والالجئين واالسري 

 
تابعت باستنكار واستهجان اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار 

وات االحتالل اإلسرائيلي على مدار االثني شديدين السياسات والجرائم واالنتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها ق
عشر شهرًا الماضية، بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، حيث 

آالف القتلى والجرحى تعمدت قوات االحتالل اإلسرائيلي على االستخدام المفرط للقوة المسلحة بهدف إيقاع 
المسيرات، بل وتجاوزتهم لتستهدف الطواقم الطبية والصحافيين واألشخاص ذوي في صفوف المشاركين في 

 .اإلعاقة
لم تكتفي قوات االحتالل بجرائمها المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، بل ذهبت إلى ابعد من 

، وكذلك من ذلك من خالل تكرار عمليات االستهداف الحربي للمدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة
في مدن وقرى القدس والضفة الغربية من خالل عمليات القتل  نخالل استباحت دماء المدنيين الفلسطينيي

الميداني، كما أن قوات االحتالل اإلسرائيلي صعدت من إجراءاتها القمعية بحق األسرى والمعتقلين 
الحتالل على استمرار حصار قطاع في السجون اإلسرائيلية، ويترافق ذلك مع إصرار قوات ا نالفلسطينيي

في حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها قسرًا،  نغزة، و تهويد القدس، و حرمان الالجئين الفلسطينيي
 في حالة تبرهن على مدي استهتار القوات اإلسرائيلية بالقانون والعمل الدوليين.

وكسر الحصار، التي واجهتها قوات االحتالل اإلسرائيلي  مر الذكرى السنوية األولى لمسيرات العودةت
نتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة بسياسات ترتكز على تعمد ارتكاب ا

في ظل استمرار وإصرار قوات االحتالل على ارتكاب المزيد من الجرائم لقواعد القانون الدولي اإلنساني، 
شهيد فلسطيني، من  266ين ارتقي منهم منذ انطالقة مسيرات العودة وكسر الحصار بحق المتظاهرين، الذ

إصابات مختلفة من  30398صحفيين، وإصابة  02مسعفين و 03أناث ومسن واحد  06طفل و 50بينهم 
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4من  2الصفحة   
 

 8266إصابة متوسطة، و 6834أصابه خطيرة، و 536سيدة، ومن بينهم  1008طفل، و 3175بيمهم 
 إصابة طفيفة.

المشاركات تحيى  ة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصاراللجن
 ،والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات االالف نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار

في مسيرات العودة،  حاشدةالشعبية المشاركة الذين أكدوا مجدد على الالمشاركة في مليونيه العودة واألرض، 
اليوم و يظهر حيث لم على الطابع السلمي للفعاليات التي َخلت من أي شكل من أشكال العسكرة، حرصوا و 

أي مظهر مسلح أو أي فعل مسلح قد ينطوي على تهديد لحياة جنود االحتالل  على مدار العام الماضي كله
حتالل من ارتكاب المزيد من الجرائم بخق المتظاهرين إال أن ذلك لم يمنع قوات االأو أمنهم وسالمتهم، 

، وذلك 2019مارس / أذار  30المشاركين في مليونيه العودة و األرض، التي نظمت السبت الموافق 
ليوم األرض، والذكرى السنوية األولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، حيث أسفرت  43إلحياء الذكرى الـ ـ

والذي  عامًا( 20)محمد جهاد جودت سعد  من المواطنين هم الشهيد (3 حتى اللحظة عن استشهاد ) 
( عاما ، والشهيد تامر 17استشهد قبل بدء فعاليات مليونيه األرض والعودة ، والشهيد ادهم نضال عمارة )

( 3( صحفيين، و)7( امرأة، و)29( طفال و )74منهم )(  316فيما أصيب) و ( عاما 17هاشم أبو الخير )
  مسعفين .

 ، تعيد التأكيد حقاللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار
وأن الحقائق على اعالء صوتهم والتظاهر ضد االحتالل وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين،  نالفلسطينيي

بما في ذلك المسيرات األسبوعية أو اليومية التي  بما ال يدع مجاال للشك أن المسيرات سليمة، تشير األرض
في استهداف المدنيين الذين  قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي أن استمرارتجرى في النهار أو الليل، و 

انتهاك خطير لقواعد القانون  يعتبر بمثابةيمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خالل عملهم اإلنساني، 
دولي اإلنساني، ومخالف لميثاق روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الدولي والقانون ال

 جنيف الرابعة.
إذ تؤكد أن مسيرات عليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية ال

كانت ومازالت تحافظ على نهجها السلمي، الذي واجهته قوات  شعبية،وما يتخللها من فعاليات العودة 
االحتالل اإلسرائيلي باستخدام القوة القاتلة والمميتة في حالة استعالء واستخفاف إسرائيلي لمنظومة القانون 

تؤكد على حق المواطنين بالتظاهر الدولي، يحمل بين طياته ازدراء لحقوق اإلنسان والشعوب، وإذ 
بالعمل الجاد على فضح الجرائم اإلسرائيلية  وإذ تجدد وعدها للمشاركين والمشاركات لسلمي،واالحتجاج ا

وإذ تجدد تحذيرها لالحتالل اإلسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية اإلمعان في استهدافها ، ومحاسبة مرتكبيها
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4من  3الصفحة   
 

عدم مشروعية الحصار ؤكد على وإذ ت للمدنيين المتظاهرين سلميًا، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ 
 :  فإنها تسجل وتطالب بما يلياإلسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، 

، بما مليونيه العودة واألرضتدين التحريض اإلسرائيلي ضد والتواصل الدولي اللجنة القانونية  -1
يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات 

هي ادعاءات دولة االحتالل باستهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، 
يع توس الشعبية وتبريروتعتبر هذا التحريض محاولة لعسكرة المسيرات ، باطلة وغير قانونية

 .المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار المتظاهرين السلميينوقتل  استهداف
، بتقرير للجنة التحقيق وتقصي الحقائق الدوليةتعيد الترحاب  والتواصل الدولي اللجنة القانونية -2

االنتقال خطوة إلى االمام لضمان مساءلة بالعمل الجاد من أجل  مجلس حقوق اإلنسانوتطالب 
 حتالل اإلسرائيلي على جرائهما المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين. قوات اال

لذين سوف يجتمعون االحد المقبل في االعربية اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب قادة الدول  -3
العمل الجاد من أجل إيجاد وسائل قانونية كفيل بتنفيذ قرارات اجتماع القمة لجامعة الدول العربية 

للجرائم اإلسرائيلية المرتكبة بحق العمومية بشأن القضية الفلسطينية، بما في ذلك التصدي  الجمعية
 المتظاهرين السلميين. 

واألخالقية تجاه االلتزام بواجباته القانونية الدولي المجتمع  تطالبوالتواصل الدولي  اللجنة القانونية -4
اإلفالت من العقاب، واالستجابة لجسامة وخطورة احترام القانون الدولي وإنهاء ثقافة ضمان 

، وبشكل خاص المرتكبة بحق المتظاهرين االنتهاكات التي ترتكب في األراضي الفلسطينية المحتلة
االحتالل قوات الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على ممارسة السلميين، بما في ذلك 

 خق المتظاهرين السلميين. لحمله على وقف جرائمه المتركبة باإلسرائيلي 
طالب هيئة األمم المتحدة واألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام اللجنة القانونية ت -5

بمسؤولياتهم األخالقية والقانونية لحماية حقوق الالجئين والمدنيين الفلسطينيين، واالسري والمعتقلين 
السلميين الذين عقدوا  قتل واستهداف المتظاهرين في سجون االحتالل، والعمل الجاد من أجل وقف

 العزم على استمرار بتظاهر السلمي لحين ضمان حقوقهم المشروعة. 
تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، والتواصل الدولي اللجنة القانونية  -6

، سرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينيةالتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم اإل
القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم االحتالل بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة  تطالبكما و 

من ميثاق روما،  14وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 
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4من  4الصفحة   
 

، ما من شأنه ضمان عدم افالت المجرمين اإلسرائيليين وعدم االكتفاء بإحالة ملف االستيطان فقط
 من العقاب. 

قتل  قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على تعمدتؤكد على والتواصل الدولي اللجنة القانونية  -7
وإصراراهم على  الحصار،الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر واصابة المتظاهرين 

ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، 
طريقة قوات االحتالل اإلسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في  حيث أن

 .الل اإلسرائيليإطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة االحت
األطفال  تستهدفجرائم ارتكاب تكرار تعيد التأكيد على أن  والتواصل الدولي  اللجنة القانونية -8

والنساء واالطقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليل إضافي على 
تقرة وبشكل خاص مبادئ القانون عدم رغبة قوات االحتالل، احترام المبادئ القانونية الدولية المس

والتميز والضرورة، وإذ تعتبر اإلجراءات الجديدة  مراعاة التناسبالدولي اإلنساني التي تقتضي 
للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال االنتقام التي تقترفها قوات االحتالل 

 .ضد المدنيين الفلسطينيين
رفع اإلجراءات وقف و للبدء الفوري ب محمود عباس، الرئيس تطالبصل الدولي والتوا اللجنة القانونية -9

واتخاد التدابير كافة لتعزيز ، غزة موظفي وموطني قطاع العقابية والغير قانونية المفروضة على
تطبيق اتفاقيات صمود المواطنين في قطاع غزة وتهيئة المناخات الستعادة الوحدة الوطنية على أسس 

 .سيادة القانون والشراكة السياسيةالمصالحة وتعزيز 
حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد مطالبتها توالتواصل الدولي القانونية اللجنة  -10

للتحرك على كل األصعدة القانونية والسياسية  واحرار العالم والفلسطينيين في كافة التجمعات
مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة االحتالل اإلسرائيلي أجل  والشعبية منالدبلوماسية والحقوقية و 
العدوان على قطاع غزة الحصار و سرائيلي و عيد اإلالتص للفلسطينيين ووقفتوفير الحماية الدولية و 

 ر.يا في مسيرات العودة وكسر الحصاالمتظاهرين سلموحماية 
 

 ىــــــــــــــانته


