
 
 
 

 

 "حبق املدنيني العزل جرمية جديدة تضاف لسجل جرائم االحتالل"

 في المحافل الدولية، ويطالب بمالحقته خماشعائلة ل استهداف االحتالليدين "حماية" 

ضاربة بعرض والالأخالقي على قطاع غزة،  عدوانها الهمجياإلسرائيلي سلطات االحتالل واصلت 

قوات تواصل هذا و ق الدولية، التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الحرب، كافة القوانين والمواثي الحائط

 التناسبمبدأ  والعسكرية الضرورة والمتمثلة بمبدأ القانون الدولي األساسية  لمبادئمخالفاتها االحتالل 

ن المواقع والمباني المدنية عدد ماستهدفت طائرات االحتالل الحربية منذ مساء أمس حيث ، والتمييز أومبد

 "أخرين.15ثة مواطنين وإصابة نحو "والتي نتج عنها مقتل ثال، راضي الزراعيةواأل

هداف اإلستجريمة  بإشد العبارات فإنه يدين ،التصعيدهذا يبدي قلقه جراء  ذإ اإلنسان لحقوق  مركز حماية

حيث أدى هذا ، محمد خماش تعود ملكيته للمواطن"دير البلح"  مدينةفي  الممنهج والمنظم لمنزل مدني

 ، وإبنتهوهي حامل" عام 23والبالغة من العمر " "إيناس خماش" زوجة مالك المنزللمقتل  اإلستهداف

وتأتي  كما أصيب مالك المنزل بجراح متوسطة، ،والبالغة من العمر عام ونصف "بيان خماش" الطفلة

 . ضد قطاع غزة خالل أقل من شهر ثان إسرائيلي تصعيدهذه الجريمة في سياق 

إزاء هذه االنتهاكات الخطيرة المخالفة لقواعد القانون الدولي اإلنساني  مركز حماية لحقوق اإلنسان

، وبالنظر لخطورة ن من أي اعتداء قد يقع عليهمنصت على حماية المدنيوالتي والتفاقية جينيف الرابعة 

 ، فإنه يطالب: هذه الجريمة

 



 
 
 

استهداف عائلة وجريمة  الهمجي ضد القطاع، المجتمع الدولي ومجلس حقوق اإلنسان بإدانة العدوان .1

 لوقف العدوان اإلسرائيلي على القطاع.بشكل خاص والتحرك الفوري خماش

المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جينيف الرابعة بتحديد موقفها من جرائم االحتالل التي جاءت الدول  .2

والعمل على محاسبة قوات االحتالل ، دئ وأحكام اتفاقية جينيف الرابعةدون مبرر والتي تخالف مبا

 .على هذه االنتهاكات

الفلسطيني في دعم قضيتهم العادلة  بالوقوف إلى جانب الشعب ،األمم المتحدة وجامعة الدول العربية .3

 والعمل على الوقف الفوري والسريع للعدوان.

ة الدولية بضرورة التحرك الفوري باستخدام صالحيتها والنظر فى لمحكمة الجنائيلالمدعي العام  .4

 .مسئولين عن هذه الجريمة للمحاكمةم قادة دولة االحتالل اليوتقد، الجريمة فورا  

 السلطة الوطنية الفلسطينية إلحالة ملفات جرائم االحتالل بحق المدنيين للمحكمة الجنائية الدولية. .5
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