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اليوم باالنتقال بإعالن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ترحب  :اللجنة القانونية والتواصل الدولي 
راضي ي في اال من قبل قوات االحتالل االسرائيلجرائم الحرب المرتكبة فتح تحقيق جدي في لخطوة 

 الفلسطينية المحتلة
 

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

من مساء اليوم  00:11حيث أنه لغاية الساعة  -لتهويدالخليل عصية على اجمعة - ٨٥ عةالجمغزة في 
بحق  استخدام القوة المسلحة المفرطة تعمدت قوات االحتالل اإلسرائيلي  0102 / 01/00ق الموافالجمعة 

 .، من بينهم المصور الصحفي ثائر أبو رياشبجراح مختلفة  مواطنا   ٠1 ةإصابالمتظاهرين ما أدي 
 لبواالجماهير الذين  تحيى الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار القانونية والتواصلاللجنة 

مسيرات العودة وكسر  ( في٨5األسبوع )نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في 
سرائيلي الذي واجهته قوات االحتالل اإلواللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات،  الحصار،

واذا  اإلسرائيليين.ودون أن يشكل أي من المتظاهرين أي خطر على حياة الجنود  المفرطةباستخدام القوة 
يعتبر بمثابة  المدنيين،وقتل تعيد التأكيد على أن استمرار قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في استهداف 

لمحكمة اني، ومخالف لميثاق روما المنشئ نسانتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإل
ذ تجدد تحذيرها لالحتالل اإلسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية واتفاقية جنيف الرابعة،  ،الجنائية الدولية وا 

تطالب بما فإنها ؛ اإلمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميا ، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك
 يلي : 

هيئة األمم المتحدة واألطراف السامية تطالب المجتمع الدولي و  التواصل الدولي نة القانونيةاللج .٠
تقترفها قوات المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم األخالقية والقانونية لوقف جرائم الحرب التي 

الحصار ، وكسر  االحتالل الحربي اإلسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة
 .االحتالل في االراضي الفلسطينية المحتلةوجرائم 

االنتهاء من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بإعالن اللجنة القانونية والتواصل الدولي ترحب  .٩
االحتالل االسرائيلي في االراضي الفلسطينية جرائم ولي واالنتقال لفتح تحقيق جدي في مسار  الفحص اال 
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2الصفحة  من   2 
 

وتعتبر  استهداف وقتل المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار المحتلة وبما يشمل جرائم 
مكتب االدعاء وتعلن استمرارها في التعاون مع ذلك انتصار, لضحايا االنتهاكات الجسيمة والعدالة الدولية 

 العام للمحكمة .
ذ تجدد مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة  الدوليوالتواصل اللجنة القانونية  .3 وا 

تقوم علي تدويل  وبلورة استراتيجية وطنية، والشراكة السياسيةالوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة 
تطالب الرئيس والتحديات الوطنية، و  المخاطرلمواجهة  الصراع مع االحتالل وتعزيز صمود الناس 
ي، جغرافووقف جريمة التمييز على أساس  غزةقطاع عن والحكومة الفلسطينية بوقف اإلجراءات العقابية 

 .في كل التجمعات الفلسطينيةوتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية 
بالعمل على المنظمات الدولية وكافة  الب المجتمع الدوليتطالقانونية والتواصل الدولي اللجنة  .4

قطاع عن الحصار رفع االحتالل لعلى دولة مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة االحتالل اإلسرائيلي، والضغط 
وضم الكتل  االستعماريجرائم االستيطان و  االحتالل،االنتهاكات بحق االسري في سجون  ، ووقفغزة

 وتهويد، 8٨سياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق و  الغربية ،االستيطانية في الضفة 
قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس و  المقدسة،االماكن استباحة و  مدنية القدس العمل إلنهاء االحتالل وا 

   .028جئين الفلسطينيين وفق قرار لالعودة وتعويض او 
 انتهي


