
 بيان مشترك لعدة منظمات دولية:

 نطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العقاب الجماعي بحق غزة وحماية المتظاهرين

عقد المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان مؤتمًرا صحفيًا في مدينة غزة اليوم الثالثاء حول استخدام 

الرصاص المتفجر من قبل قوات الجيش اإلسرائيلي وسياسة القوة المفرطة تجاه المتظاهرين على حدود 

، ورومتوسطيالمرصد األدولية، منها فضاًل عن منظمة  45قطاع غزة، ووقع على البيان المشترك 

االتحاد الدولي للحقوقيين، مركز جنيف الدولي للعدالة، منظمة صحافيون من أجل حقوق اإلنسان، منظمة 

De-Colonizer  في إسرائيل، والمنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري. باإلضافة

ليبيا، ومنظمة سام للحقوق  -ي إلى منظمات محلية في عدة دول، منها مركز القانون الدولي اإلنسان

فيما  .جنيف، والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وجمعية معهد تضامن النساء األردني -والحريات 

 يلي النص الكامل للبيان المشترك:

منذ بدء التظاهرة األسبوعية على حدود قطاع غزة ضمن ما عرف باسم "مسيرة العودة"، والتي بدأت منذ 

، واجه المتظاهرون استخداما مفرطا للقوة من قبل قوات الجيش اإلسرائيلي 2018ارس/آذار م 30الجمعة 

المتمركزة على الحدود، وهو ما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين، معظمهم لم يشكل أي خطر 

 يستوجب قتلهم.

ات اآلالف من باألمس، الرابع عشر من مايو/أيار، كانت ذروة هذه التظاهرات، حيث احتشد عشر  

الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، لتجديد مطالبتهم بحق العودة، حيث يصادف هذا اليوم الذكرى السبعين 

، في الوقت 1948لعلميات التهجير التي تعرض لها الفلسطينيون، بالتزامن مع إعالن قيام دولة إسرائيل عام 

ية بافتتاح السفارة األمريكية في القدس، التي يعتبرها الذي احتفلت فيه إسرائيل مع الواليات المتحدة األمريك

 الفلسطينيون عاصمة دولتهم ومكاناً مقدسا للمسلمين، ما اعتُبر استفزازاً لمشاعرهم وانتهاكا لحقوهم.

وبحسب اإلحصاءات الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أدى االستخدام 

ات الجيش اإلسرائيلي المتمركزة على الحدود، واستخدامها للرصاص الحي تجاه المفرط للقوة من قبل قو

آخرين، وهو ما يرفع الحصيلة الكلية  2771أطفال، وإصابة  7فلسطينيا، منهم  59المتظاهرين، إلى مقتل 

مصابا،  12291، و108مارس/أيار الماضي إلى  30لعدد القتلى من الفلسطينيين منذ بدء التظاهرات في 

 إصابة ما زالت في حالة الخطورة أو الخطورة الشديدة، وال زالت األعداد في ازدياد. 300منها قرابة 

 

 



 ووفق التحقيقات والمتابعات التي قامت بها المنظمات الموقعة على هذا البيان، فإنها تلحظ ما يلي:

تظاهرون، بما في اتسم السلوك العام للمتظاهرين على حدود قطاع غزة بالسلمية، ولم يشكل الم .1

ذلك أولئك الذين تم استهدافهم من قبل قوات الجيش اإلسرائيلي، أي خطر حقيقي يستدعي قتلهم أو 

 التعامل بالقوة المفرطة معهم.

تفهم المنظمات أن هناك حاالت جرى فيها إلقاء الحجارة على الجنود اإلسرائيليين، أو محاولة النفاذ  .2

أو استخدام القنابل الحارقة )قنابل المولوتوف البدائية( في حاالت من الجدار الحدودي مع إسرائيل، 

محدودة، لكن تلك الحاالت كانت محدودة إلى حد بعيد، بالنظر إلى المجموع العام للمتظاهرين الذي 

ألفاً. وحتى في تلك الحاالت، وبالنظر إلى المسافة  30مايو/أيار بأكثر من  14قدرت أعدادهم يوم 

نود اإلسرائيليين عن مجمل المتظاهرين، لم يشكل المتظاهرون خطرا يستوجب التي تفصل الج

قتلهم، ولم يقل أحد، بما في ذلك قادة إسرائيل أنفسهم، أن المتظاهرين شكلوا خطرا محدقا أو أن 

أحدا منهم استخدم أو حمل أسلحة نارية، ما يجعل من التعامل اإلسرائيلي معهم، وسقوط هذا العدد 

 لقتلى والمصابين، موسوما بالتعسف، ويعد استخداما مفرطا للقوة.الضخم من ا

الحظت المنظمات أن طبيعة اإلصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين، في العديد من  .3

الحاالت، بدا أن القصد منها يتجاوز غاية منع الشخص من التقدم باتجاه الحدود، فهي ال تتوقف عند 

اه الحدود أو تحذيرهم أو ردع خطر ما، بل تتجاوز ذلك إلى قصد منع المتظاهرين من التقدم باتج

 اإليذاء المباشر وطويل األمد للشخص المستهدف. 

والحظت المنظمات في السياق ذاته، استخدام إسرائيل للرصاص المتفجر، الذي يحدث آالما  .4

في الصدر مضاعفة ال مبرر لها، وبحسب األطباء، فإن معظم اإلصابات لمن سقطوا قتلى كانت 

والرأس والرقبة، فيما إن معظم اإلصابات السفلية التي وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة كانت في 

منطقة خلف الركبة، والتي تعد من أخطر االصابات وأكثرها حساسية، كونها تؤدي إلى تهتك 

ذات  الشرايين واألعصاب وتفتت العظم، كما أن معظم اإلصابات التي تعامل معها األطباء كانت

 مدخل صغير ومخرج كبير، نتيجة تفجر الرصاصة داخل الجسم، ما يؤدي إلى بتر قدم المصاب.

كما أن الغاز المستخدم لتفريق المتظاهرين، احتوى على مواد كانت تسبب رجفات طويلة  .5

ً من األلم والضيق وحتى اإلغماء مع الرجفة التي تستمر طويال أو  للمصابين، وتوتراً وصراخا

أن تؤدي إلى التهابات مزمنة في الرئتين وتشنجات وهي تثير مخاوف من  قل لساعات.على األ

 مزمنة في العضالت واألعصاب.



وترى المنظمات أن استخدام هذه األنواع من األسلحة تجاه مدنيين ال يشكلون خطراً حقيقيا على  .6

البروتوكول اإلضافي حياة أحد؛ يتناقض وقواعد استخدام القوة في فض التظاهرات، ويخالف كذلك 

األول التفاقيات جنيف، والذي حظر استخدام األسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من 

) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي حظرت 32شأنها إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها، والمادة )

بدنية أو إبادة لألشخاص على دولة االحتالل "جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة 

من االتفاقية أن تعمد إحداث آالم شديدة  147المحميين الموجودين تحت سلطتها". واعتبرت المادة 

 أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو بالصحة، يمثل مخالفة جسيمة لالتفاقية.

لجيش على حدود وتلحظ المنظمات كذلك، أن قادة إسرائيل، ال زالوا يصرون على دعم عمليات ا .7

غزة ويرفضون فتح تحقيق في األحداث. وكان وزير الدفاع االسرائيلي "افيغدور ليبرمان" قال في 

مقابلة مع إذاعة الجيش االسرائيلي في األول من ابريل الماضي إنه لن يجرى أي تحقيق لممارسات 

إيزنكوت، كان قال إن  إسرائيل على الحدود. كما إن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، اللواء غادي

"األوامر هي استخدام الكثير من القوة. إن هذه التصريحات واألوامر، فضالً عن أنها تمثل ضوء 

أخضر للجنود لالستمرار في استخدام القوة القاتلة تجاه المتظاهرين غير المسلحين، فهي تجعل من 

يين المتظاهرين منذ بدء الدعوات القادة اإلسرائيليين، الذين لم يكفوا عن التحريض بحق الفلسطين

 لهذه التظاهرات، مسؤولين بشكل مباشر عن هذه الجرائم.

  

بتنظيم وعموماً، تلحظ المنظمات أن الدعوة لهذه التظاهرات المستمرة منذ ستة أسابيع، والتي جاءت  .8

من المجتمع المدني في قطاع غزة ودعم من الفصائل الفلسطينية والتجمعات الشعبية، إنما تأتي في 

عاماً،  11ظل حصار غير مسبوق تقوم به إسرائيل على السكان في قطاع غزة منذ ما يزيد على 

قليلة حروب مدمرة شهدها القطاع خالل السنوات ال 3في صورة من صور العقاب الجماعي، وبعد 

، وفق تقارير األمم المتحدة. كما أن 2020الماضية، ما جعله مكانا "غير قابل للعيش" بحلول العام 

هذه التظاهرات تأتي كذلك في ظل انسداد األفق منذ سنوات بأي حل سياسي بما يؤدي إلى إنهاء 

إنفاذ حق الالجئين عاماً لألراضي الفلسطينية، و 50االحتالل اإلسرائيلي المستمر منذ ما يزيد على 

، وهو ما يستدعي 1948الفلسطينيين بالعودة التي ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها منذ العام 

من دول العالم ومنظماته المختلفة وقفة جادة إلنهاء هذا النزاع بصورة عادلة، وإنهاء الحصار 

 اإلسرائيلي على قطاع غزة، فضال عن إنهاء حالة االحتالل بمجملها.   



وفي ضوء كل ما سبق، تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن يعمل المجتمع الدولي، وال سيما 

 األمم المتحدة، على ما يلي:

االحتالل اإلسرائيلي مطالب باحترام حق المتظاهرين في قطاع غزة باالحتجاج السلمي، وعلى  .1

ي التعامل مع المحتجين السلميين، وأن يتم القادة اإلسرائليين أن يلجموا القوات عن استخدام القوة ف

تضييق نطاق استخدام السالح الناري إلى أبعد حد وفي أقصى حاالت الضرورة التي ال يمكن 

 التفلت منها، وفق ما نصت عليه قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا السياق.

خدام المفرط للقوة تجاه االحتالل اإلسرائيلي مطالب بفتح تحقيق فعال وجدي في حاالت االست .2

المتظاهرين في قطاع غزة، واستخدام أسلحة تحدث آالما ال مبرر لها، وتقديم المسؤولين عن 

ارتكاب هذه الجرائم للعدالة. كما تشير إلى اختصاص محاكم الدول األطراف في اتفاقيات جنيف، 

اختصاص محكمة  وفق مبدأ االختصاص العالمي، في النظر في الجرائم المذكورة، فضال عن

ابريل/ نيسان  8الجنايات الدولية، والتي كانت أشارت لذلك في بيان المدعية العامة للمحكمة في 

 الفائت.

االحتالل اإلسرائيلي مطالب بوضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغالق قطاع غزة،  .3

الحكومة وتعويض المتضررين من هذا الحصار على مدار السنوات الماضية. وبشكل عام، على 

اإلسرائيلية العمل بشكل جاد إلنهاء احتاللها طويل األمد لألراضي الفلسطينية، والسماح بعودة 

الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعويض من ال يرغب منهم بالعودة، وفق ما نص عليه قرار 

 .194الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ل فاعل، إلنهاء حصارها لقطاع غزة بشكل فوري، على المجتمع الدولي، الضغط على إسرائيل بشك .4

والعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي المستمر لألراضي الفلسطينية، باعتباره يشكل أساسا 

 الستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة.

 

 

 

 



مارس/  30 * أهم اإلحصاءات لإلصابات والقتلى الذين وقعوا على حدود قطاع غزة منذ بدء التظاهرات في

 . 2018مايو/أيار  14آذار وحتى يوم 

 * 14/5 – 30/3إحصاءات تظاهرات العودة 

 من ذوي اإلعاقة 3و وصحفيّان طفل 13منهم  شخصاً قُتلوا 108

 603منهم أكثر من  شخصاً أُصيبوا 11,930

 طفل

من الطواقم  208و

 الطبية

 من الصحفيين 22و

 إصابة بحالة خطرة حتى تاريخه 286

 حالة بتر في األطراف 24

 * المصدر: د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية/ قطاع غزة

 

 انتهى

 

 

 

 قائمة المنظمات الموقعة

 المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

 

 االتحاد الدولي للحقوقيين

 

 مركز جنيف الدولي للعدالة

 

 منظمة المحامون الدوليون

 

 أجل حقوق اإلنسانمنظمة صحافيون من 

 

 iissالمعهد الدولي للدراسات والتنمية بكندا 

 



 إسرائيل - De-Colonizerمنظمة 

 

 المنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري

 االئتالف الدولي لحقوق االنسان والتنمية

 

 منظمة المحامين العرب في المملكة المتحدة

 

 المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب

 

 جنيف -منظمة سام للحقوق والحريات 

 

 ليبيا -مركز القانون الدولي اإلنساني 

 

 العراق -منظمة إكرام لحقوق اإلنسان 

 

 الجمعية الثقافية إثري في الجزائر

 

 SPH –منظمة السالم الدولية لحماية حقوق اإلنسان 

 

 باريس -منظمة العدالة الواحدة 

 

 منظمة إدّف العالمية

 

 الدولية AFDمنظمة 

 

 جنيف -جمعية ضحايا التعذيب في تونس

 

 منظمة التضامن لحقوق اإلنسان



 منظمة الشهاب لحقوق االنسان

 

 األردن -مركز هوية للتنمية البشرية

 

 جمعية معهد تضامن النساء األردني

 

 منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق االنسان في فرنسا

 

 جمعية الشفافية األردنية

 

 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 

United Touns Agency for North -South Cooperation 

 

Ambazonia International Policy Commission,  Europe 

 

Fundación Latinoaméricana por los Derechos Humanos y el Desarrollo 

(FUNDALATIN) 

 

Association Tamil Uzhagam 

Association Le Pont (Palam) 

ASSOCIATION CULTURELLE DES TAMOULS EN FRANCE 

Association ABC Tamil Oli 

Association des étudiants tamouls de France 

Association Bharathi Centre Culturel Franco-Tamoul 

Association Tourner La Page 

Plataforme suisse-latinoaméricaine pour la paix en Colombie 

 



Cercles Nationaux de Réflexion sur la Jeunesse 

 

Egyptian Canadian Coalition for Democracy 

 

International institute for strategic studies and development (iiss) – Canada 

 

Jewish Voice For Peace_ Atlanta 

 

Coexistence, Sweden 

 

Jus . Sweden 

 

Brussles Tribunal 

 

 


