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  2019ابريل  5التاريخ :

 بيان صحافي

 وتستهدفة طاستخدام القوة املفر في تستمر قوات االحتالل االسرائيلي  و للسنة الثانية، 5٣في الجمعة الدولي: اللجنة القانونية والتواصل 

 .ات العودة وكسر الحصارير املتظاهرين سلميا في مس

 

تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي  القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية ملسيرات العودة وكسر الحصاراللجنة 

تعمدت قوات االحتالل اإلسرائيلي  حيث ،التواليعلى  53الـــللجمعة  غزة الحصار بقطاعمسيرة العودة وكسر  املشاركين فياستهدافها للفلسطينيين 

بالتوقيت املحلي لفلسطين، استخدام القوة املسلحة املفرطة واملميتة  21:00حتى الساعة  2019ابريل  5على مدار ساعات اليوم الجمعة املوافق 

ستشفيات القطاع، علما بأن هناك ( إصابة ممن تم نقلهم ملختلف م83الى إصابة عشرات املواطنين، حيث تم إحصاء )بحق املتظاهرين ما أدي 

 العديد من اإلصابات تم التعامل معها مع النقاط الصحية امليدانية على طول الشريط الحدودي.

وما يتخللها من فعاليات إذ تؤكد أن مسريات العودة ، اللجنة القانونية والتواصل الدويل للهيئة الوطنية العليا ملسريات العودة وكسر احلصار
كانت ومازالت حتافظ على هنجها السلمي، الذي واجهته قوات االحتالل اإلسرائيلي ابستخدام القوة القاتلة واملميتة يف حالة استعالء   شعبية،

تجاج حواستخفاف إسرائيلي ملنظومة القانون الدويل، حيمل بني طياته ازدراء حلقوق اإلنسان والشعوب، وإذ تؤكد على حق املواطنني ابلتظاهر واال
ابلعمل اجلاد على فضح اجلرائم اإلسرائيلية وحماسبة مرتكبيها، وإذ جتدد حتذيرها لالحتالل  وإذ جتدد وعدها للمشاركني واملشاركات السلمي،

عدم وإذ تؤكد على  اإلسرائيلي وقواهتا احلربية من سياسية اإلمعان يف استهدافها للمدنيني املتظاهرين سلمياً، وحتملها املسؤولية القانونية عن ذلك؛ 
 :  مشروعية احلصار اإلسرائيلي والعقوابت اجلماعية املفروضة على سكان قطاع غزة، فإهنا تسجل وتطالب مبا يلي

مبا يناهض احلق يف التجمع السلمي الذي  املستمر ضد املسريات السلمية،تدين التحريض اإلسرائيلي  اللجنة القانونية والتواصل الدويل -1
ق الدولية، وتؤكد ابن كل تربيرات وادعاءات دولة االحتالل ابستهداف املدنيني املشاركني يف مسريات العودة وكسر احلصار، كفلته املواثي

 املتظاهرين السلمينيوقتل  توسيع استهداف الشعبية وتربيروتعترب هذا التحريض حماولة لعسكرة املسريات ، هي ادعاءات ابطلة وغري قانونية
 .ات العودة وكسر احلصاراملشاركني يف مسري 

تطالب جملس حقوق اإلنسان ابلعمل اجلاد من أجل االنتقال خطوة إىل االمام لضمان مساءلة قوات  والتواصل الدويل اللجنة القانونية -2
 االحتالل اإلسرائيلي على جرائهما املرتكبة حبق املتظاهرين السلميني. 

احرتام القانون الدويل وإهناء واألخالقية جتاه ضمان االلتزام بواجباته القانونية الدويل اجملتمع تطالب اللجنة القانونية والتواصل الدويل  -3
، وبشكل خاص املرتكبة ثقافة اإلفالت من العقاب، واالستجابة جلسامة وخطورة االنتهاكات اليت ترتكب يف األراضي الفلسطينية احملتلة

حلمله على وقف االحتالل اإلسرائيلي قوات الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على ق املتظاهرين السلميني، مبا يف ذلك ممارسة حب
 جرائمه املرتكبة خبق املتظاهرين السلميني. 



2من  2الصفحة   
 

اتفاقية جنيف ابلقيام مبسؤولياهتم األخالقية طالب هيئة األمم املتحدة واألطراف السامية املتعاقدة على ت اللجنة القانونية والتواصل الدويل -4
والقانونية حلماية حقوق الالجئني واملدنيني الفلسطينيني، واالسري واملعتقلني يف سجون االحتالل، والعمل اجلاد من أجل وقف قتل 

 شروعة. السلميني الذين عقدوا العزم على استمرار بتظاهر السلمي حلني ضمان حقوقهم امل واستهداف املتظاهرين
جتدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، الختاذ قرار عادل وسريع بفتح حتقيق  اللجنة القانونية والتواصل الدويل -5

تظاهرين سلميا القيادة الفلسطينية إبحالة جرائم االحتالل حبق امل تطالب، كما و جنائي يف اجلرائم اإلسرائيلية املرتكبة يف احلالة الفلسطينية
من ميثاق روما، وعدم االكتفاء إبحالة  14يف مسريات العودة وكافة امللفات إىل احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، وذلك مبوجب املادة 
 ملف االستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افالت اجملرمني اإلسرائيليني من العقاب. 

الفلسطينيني املشاركني واصابة املتظاهرين قتل  قوات االحتالل احلريب اإلسرائيلي على تعمدد على تؤك اللجنة القانونية والتواصل الدويل -6
وإصراراهم على ذلك، حيمل بني طياته تنكر واضح واستهتار مبنظومة حقوق اإلنسان والقانون الدويل  احلصار،يف مسريات العودة وكسر 

لي ابلتعامل مع املتظاهرين الفلسطينيني السلمني جاءت يف إطار تطبيق خطة منهجه، طريقة قوات االحتالل اإلسرائي حيث أناإلنساين، 
 .وبقرار سياسي من أعلى املستوايت يف دولة االحتالل اإلسرائيلي

األطفال والنساء واالطقم الطبية والصحفيني  تستهدفجرائم ارتكاب تكرار تعيد التأكيد على أن  اللجنة القانونية والتواصل الدويل -7
ومستخدمي الطائرات الورقية والبالوانت، يقدم دليل إضايف على عدم رغبة قوات االحتالل، احرتام املبادئ القانونية الدولية املستقرة 

والتميز والضرورة، وإذ تعترب اإلجراءات اجلديدة للحصار  مراعاة التناسبوبشكل خاص مبادئ القانون الدويل اإلنساين اليت تقتضي 
 .من أشكال العقوابت اجلماعية وأعمال االنتقام اليت تقرتفها قوات االحتالل ضد املدنيني الفلسطينيني ابعتبارها شكل

للبدء الفوري بوقف ورفع اإلجراءات العقابية والغري قانونية املفروضة على  حممود عباس،الرئيس  تطالب والتواصل الدويل اللجنة القانونية -8
تدابري كافة لتعزيز صمود املواطنني يف قطاع غزة وهتيئة املناخات الستعادة الوحدة الوطنية على أسس موظفي وموطين قطاع غزة، واختاد ال

 .سيادة القانون والشراكة السياسيةتطبيق اتفاقيات املصاحلة وتعزيز 
 واحرار العامل والفلسطينيني يف كافة التجمعاتحركات التضامن مع الشعب الفلسطيين، دد مطالبتها جت والتواصل الدويلاللجنة القانونية  -9

للتحرك على كل األصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية واحلقوقية والشعبية من أجل مساءلة وحماسبة ومقاطعة وعزل دولة االحتالل 
ى قطاع غزة ومحاية املتظاهرين سلميا يف اإلسرائيلي وتوفري احلماية الدولية للفلسطينيني ووقف التصعيد اإلسرائيلي واحلصار والعدوان عل

 ر.مسريات العودة وكسر احلصا

 

 انتهى،

 


