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 بيان صحافي
 

تتخطى كل الخطوط الحمراء : قوات االحتالل اإلسرائيلي الدولياللجنة القانونية والتواصل 
ي مسيرات العودة المشاركين فالمدنيين الفلسطينيين بإصرارها على اإلمعان في إستهداف 

امام العالمالكبرى 

 

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين 
وتستنكر بشدة مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في 

حٌث أنه لغاٌة الساعة    . ٧٦ل ة االجمع مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في 
تعمدت لوات  اإلسرائٌلً استخدام  ٩١٩١ ٌولٌو ٩١فك المواالجمعة  من مساء الٌوم 00:11

االعٌرة النارٌة والرصاص المعدنً المغلف  عبر إطالق الموة المفرطة بحك المتظاهرٌن 
 ٦٣، من ضمنهم موطن  ٤٧ة صابمما اسفر عن إ النار ولنابل الغاز تجاههم، بالمطاط 

 ٌرتدون شارات توضح طبٌعة عملهم المدنً. ومسعفٌن وصحفٌٌن ن أطفالمبالرصاص الحً 
تحٌى  والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصاراللجنة القانونية 

نداء الهٌئة الوطنٌة لمسٌرات العودة كسر  لبواالمشاركات والمشاركٌن والجماهٌر الذٌن 
السلمً  الشعبً و الطابعحرصوا على واللذٌن   ،( ٣٤األسبوع )فً وشاركوا الحصار، 

للفعالٌات، واذا تعٌد التأكٌد على أن استمرار لوات االحتالل الحربً اإلسرائٌلً فً استهداف 
المدنٌٌن ، ٌعتبر بمثابة انتهان خطٌر لمواعد المانون الدولً والمانون الدولً اإلنسانً، ومخالف 

وإذ تجدد فالٌة جنٌف الرابعة، لمٌثاق روما األساسً الخاص بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة وات
تحذٌرها لالحتالل اإلسرائٌلً ولواتها الحربٌة من سٌاسٌة اإلمعان فً استهدافها للمدنٌٌن 

 فإنها تسجل وتطالب بما يلي : المتظاهرٌن سلمٌاً، وتحملها المسؤولٌة المانونٌة عن ذلن؛ 
تمرٌر لجنة تدعو الً تنفٌذ التوصٌات الواردة فً  التواصل الدولي اللجنة القانونية -0

، ( لمجلس حموق االنسان41تمصً الحمائك الدولٌة والذي جري الراره فً الدورة )
المٌادة الفلسطٌنٌة بإحالة جرائم االحتالل بحك المتظاهرٌن سلمٌا فً مسٌرات العودة  وتطالب

شأنه  الذي مناالمر  روما،من مٌثاق  04وذلن بموجب المادة  الدولٌة،إلى المحكمة الجنائٌة 
 .ضمان عدم افالت المجرمٌن اإلسرائٌلٌٌن من العماب

تطالب هٌئة األمم المتحدة واألطراف السامٌة والتواصل الدولي اللجنة القانونية  -2
ولف لتل واستهداف المتعالدة على اتفالٌة جنٌف بالمٌام بمسؤولٌاتهم األخاللٌة والمانونٌة ل

 .حماٌة المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌنالمتظاهرٌن و
بالعمل من اجل تجدد مطالبتها للكل الوطنً  وإذ الدوليوالتواصل اللجنة القانونية  -3

وبلورة  والشراكة السٌاسٌةاستعادة الوحدة الوطنٌة على أسس تطبٌك اتفالٌات المصالحة 
والتحدٌات  المخاطروبالً ومخرجات مؤتمر المنامة، استراتٌجٌة وطنٌة لمواجهة صفمة المرن 

عن تطالب الرئٌس والحكومة الفلسطٌنٌة للبدء الفوري بولف اإلجراءات العمابٌة ، فأنها الوطنٌة
توفٌر االحتٌاجات الٌومٌة للمواطنٌن الفلسطٌنٌٌن، والتصدي ألي محاوالت ، و غزةلطاع 

نموذج لتكرٌس انفصال لطاع غزة عن الضفة الغربٌة، والعمل المشترن لتطوٌر وتعمٌم 
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2الصفحة  من   2 
 

مع  ًوالمماومة الشعبٌة وتعظٌم االشتبان السٌاسً والمانونً والدبلوماس مسٌرات العودة الكبرى
 .ًاالحتالل اإلسرائٌل

واألطراف السامٌة المتعالدة  تطالب المجتمع الدولًالقانونية والتواصل الدولي اللجنة  -4
دولة مساءلة ومحاسبة ومماطعة بالعمل على المنظمات الدولٌة على اتفالٌات جنٌف وكافة 

، لطاع غزةعن الحصار ورفع  ةجرائم الحرب اإلسرائٌلٌ ولفاالحتالل اإلسرائٌلً، والمطالبة ب
 االستعماري،جرائم االستٌطان و االحتالل،االنتهاكات بحك االسري فً سجون  وولف

االماكن  المدسمدنٌة  وتهوٌد، 44سٌاسٌات التمٌٌز العنصري بحك الفلسطٌنٌٌن فً مناطك و
 .094جئٌن الفلسطٌنٌٌن وفك لرار لالوتعوٌض ادة عو وضمان الممدسة،

 
 انتهي


