
 
 
 

 

رتها يق قرار نقل سفبإقدامها على تطب تغتال العدالة الدوليةاإلدارة األمريكية محاية/ 
احملتلة ملدينة القدس  

، تقرير مصيرهم بأنفسهمسبيل طريقهم في الخارج والشتات و  الداخلفي ل الشعب الفلسطيني يواص
السفارة افتتاح  مع موعدتتزامن  مسيراتهم السلمية، حيث يخرج اليوم الشعب الفلسطيني في مسيرة مليونية

 النكبة ذكرى  عام على 70 ومع مرور ،14/05/2018اليوم الموافق  األمريكية في مدينة القدس المحتلة
 ألف 750 على يربو ما وطرد تشريد شهدت التي اإلنسانية المأساة تلك ،15/05 غدا   الموافق الفلسطينة
رفضا  للسياسة األمريكية المنحازة تأتي هذه المسيرة  الجئين، إلى وتحويلهم أراضيهم من فلسطيني

هذه المسيرة  جزء  أنيشار إلى  ومطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة دوليا ، لالحتالل اإلسرائيلي،
 مئات حيث شارك /مارس الماضي، 30يوم  والتي انطلقت فعالياتهامن مسيرة العودة وكسر الحصار 

 مطالبهم تبلورت الحدودي، الشريط على سلمية واحتجاجات مظاهراتقطاع غزة في  سكان من أآلالف
 لألمم العامة الجمعية عن الصادر" 194" رقم لقرار إعماال   المحتلة، ديارهم إلى العودة من تمكينهمب

 .عام 11 من أكثر منذ غزة قطاع على المفروض اإلسرائيلي الحصار ورفع المتحدة،

ام للمشروع االحتاللي السياسة االمريكية التي تؤكد اإلنحياز الت يستنكرإذ  اإلنسان لحقوق  حماية مركز
حالل عصابات  70كرى مرور في ذو رائيلي، فإنه اإلس عام على تشريد الفلسطنيين من أراضيهم وا 

وفقا  للقرارات األممية  أضهيؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى المستوطنين بدال  عنهم، 
 وتعويضهم عن كل ضرر لحق بهم.ودة الالجئين " والقاضي بع194ر "السيما القرا

  وكسر الحصار، بحق العودةالمسيرة المليونية المطالبة  إنطالق مركز حماية لحقوق اإلنسان وبالتزامن مع
في تعاملها مع المتظاهرين السلميين خالل األسابيع  اإلسرائيلياالحتالل  قوات سياسةل يجدد إدانت

" من 2" أطفال و"5" مواطنا  منهم"48سشتهاد "إ بحسب متابعة وتوثيق المركز إلى ، والتي أدتاضيةالم
" مواطن 9520إلى إصابة " أدى استخدام القوة المفرطة من قبل جنود االحتاللالصحافيين، كما 

" من الطواقم اإلعالمية، من بين 110" من الطواقم الطبية و"200" سيدة و"400" طفل و"920منهم"
على سياسة االحتالل في تعامله مع  الدولي المجتمع صمت وبدوره يستغرب ،الة بتر" ح24اإلصابات "

 مقدمتها في والتي الفلسطيني الشعب لحقوق  الدولي المجتمع قبل من واضح تنكر بمثابة ويعتبره نالمدنيي



 
 
 

الحدة  استخداممن  اإلسرائيلي اإلحتالل جنود استمرار منيحذر  و ،المصير تقرير في والحق العودة حق
 ،فعالياتها اليوم اإلثنين انطلقتفي مليونية العودة والتي  االحتجاجية التظاهرات مع تعاملها فيوالعنف 
 : يطالبعليه فإنه ، و الدوليةلقوانين بحقوق كفلتها لهم ا مطالبة

 التي االبارتايد سياسة عن االحتالل تردع أن شأنها من صارمه، تدابير تخاذإب الدولي المجتمع  -1
 .المحتلة األراضي في الفلسطينيين المواطنين تجاه يمارسها

 موقفوا عالن  العزل، المدنيين بحق جرائمه على االحتالل، على عقوبات فرضب الدولي المجتمع -2
 .اإلنساني الدولي والقانون  االنسان حقوق  لمنظومة االحتالل تنكر تجاه وصريح واضح

 عضويتها تجميد من أقل وليس اإلسرائيلي، االحتالل على مشددة عقوبات بفرض المتحدة األمم -3
 .المتحدة األمم في

 الحق أصحاب حساب على اإلسرائيلي، لالحتالل االنحياز عن بالكف األمريكية المتحدة الواليات -4
 حماية وتوفير إسرائيل، لمصلحة الدولي القانون  تسييس عن للكف ويدعوها كما الفلسطينيين،
 من ترتكب القانون  فوق  كدولة االحتالل سلطات سلوك ترسيخ من يساهم ما للمجرمين،
 .شاءت ما االنتهاكات

 في دولية حقائق تقصي لجنة بتشكيل الدولي، اإلنسان حقوق  ومجلس"  المتحدة لألمم العام األمين -5
 .السلميين المتظاهرين بحق المرتكبة اإلسرائيلية الجرائم

الواليات األمريكية المتحدة بالكف عن سياسة اإلنحياز لسلطة االحتالل على حساب أصحاب  -6
 الحق الفلسطينيين.

 الحشد على والعمل الدولية، الجنائية المحكمة أمام الملف هذا بإحالة الفلسطينية الوطنية السلطة -7
 المتحدة األمم قرارات لتطبيق االحتالل دولة على للضغط والسعي العودة، مسيرة لحماية الدولي
 .الفلسطينية بالقضية المتعلقة

 "انتهى"
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