
 
 
 

طالب ي الذيبلديات إيطالية )نابولي، تورينو، بولونيا، فلورنسا وبيزا(  حماية يرحب بقرار

 الحكومة اإليطالية واالتحاد األوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع "إسرائيل"
 

إن في ظل متابعة مركز حماية لحقوق اإلنسان للحالة الفلسطينية وعالقتهاا بمسسسااا الممتمال الا ولي   فا

الاي  يطالاب   بولونيا   فلورنسا   وبيازا    بل ياا إيطاليا الكبرى )نابولي   تورينوبقرار يرحب المركز  

والاي  اااب بعا   "إساراييل"الحكومة االيطالية واالتحاد األوروبي بوقا  وو تعلياا التماارل العساكرية مال 

واألسااالحة المحرماااة دااا  المااا نيي  اساااتم اال االحاااتالا اإلساااراييلي القاااول المفر اااة و تصااااع  انتهاكاتهاااا

فضاال  عا    194المشاركي /اا في مسيراا العودل السلمية المطالبي  بتفعيل القارار األمماي الفلسطينيي  

اإلع اال العم  بحا األ فااا والنسااب ممنهمة بحقه تتمثل بسياسة اعتماد و حقهم استم اال الرصاص الحي ب

 ساااا الصاحافة المحلياة والعالميااة والنشاطاب وعاهود العيااان  وثقتاه عوالطاواقم الطبياة والصااحفيي  و ايا 

 واه االحتالا الحقيقي في قتل الم نيي  العزا. وااب ذلك القرار بع  انكشاف

ار للقااانون الاا ولي  ااو بمثابااة انتصااصاا ور مثاال  اايا القااراراا عاا   ي اااا دوليااة  ويعتباار المركااز ون 

خطاول علاط  رياا االنتصاار للع الاة والحاا الفلساطيني   بمثاباة القرارويرى مركز حماية ون ولالنسانية 

 و و نتاج تمرد  يا الهي اا م  الضغو  ال ولية المنحازل لطرف دون آخر.

الحكوماة يلقي علاط  القراريلفت االنتباا إلط ون  يا و  القرار  إذ يرحب بهيا مركز حماية لحقوق اإلنسان 

الالزماة حاوا تماارل األسالحة وذلاك اإلااراباا الضارورية  و ي اتها الممتلفة عبب اتماذ كافةاإليطالية  

وإللزامها   الح  م  انتهاكاتها باستم اال األسلحة التي تستورد ا في إ ار التمارل العسكرية إللزاال إسراييل

 ب ايةبمثابة إص ار  يا القرار  ويأمل المركز ون يكون  ل وليةباحتراال نصوص القانون ال ولي والشرعية ا

 بقواع  القانون ال ولي .ال وا للمم االحتالا االسراييلي وإلزامه تفعيل دور ل يسسسلتواه ا ي  

وتقبل تما لها ورفضاها االمتثااا لرةباة   ارايم االحتالا اإلسراييلي ويش د المركز علط ون الصمت علط

االنتهاكااا ماا عاابا  الممتمل ال ولي ال يمك  إال ون يرسما ما  سالوكها ك ولاة فاوق القاانون تقتارف ما 

إلزاال االحتالا اإلساراييلي بالقاانون دون مسابلة وو حساب األمر الي  يلقي علط الممتمل ال ولي بمس ولية 

 .ال ولي ومباديه

 : األتييؤكد على  ذلك فإن مركز حماية لحقوق االنسانوفي ضوء  

سراييلي واساته افه للما ني  ان موق  البل ياا موق  عماع يأتي في سياق انكشاف ارال االحتالا اإل  -1

 . والطواقم الطبية والصحفية واأل فاا والنساب

درورل تبني  يا القراراا م  قبل ال وا المتعاق ل مل دولة االحتالا اإلسراييلي في اتفاقياا تمارياة  -2

 . السيما المماا العسكر  كمطول للضغط عليه للح  م  ارايمه

انتهااج  األ اراف الساامية المتعاقا ل علاط اتفاقياة انيا  الرابعاةو ووحرار العاالم علط الممتمل ال ولي  -3

للتصا   إلساراييل وإابار اا تبناي مثال  ايا القاراراا و المقا عة العسكرية والقتصادية إن لزال األمر

   اإلذعان لرةبة الممتمل ال ولي وقراراا الشرعية ال ولية.وق  انتهاكاتها و علط 
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