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 الوطن دنيا - هللا رام

 ارتكبتها التي المذبحة العبارات بأشد" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز أدان

 ارتقاء عن أسفرت والتي غزة، قطاع في شعبنا أبناء بحق اإلسرائيلي العسكري االحتالل قوات

 جراء العزل، المدنين والمقعدين واألطفال اءوالنس الرجال من جريحا   2771 وإصابة شهيدا   59

 والغازات  أنواعه بكل والرصاص والمدفعية والمسير الحربي للطيران االحتالل قوات استخدام

 إسرائيل احتالل الستمرار احتجاجهم بالتعبيرعن السلميين المتظاهرين قيام أثناء وذلك السامة،

 قبل وإبائهم أجدادهم منها هجر التي ديارهم إلى بعودتهم ومطالبتهم الفلسطينية، لألراضي

 مدن في اآلمنين المدنيين بحق االسرائيلية العصابات ارتكبتها التي المجازر بفعل عاما ، سبعون

 . 1948 العام فلسطين وقرى

 ومنظمة للسالم والمحبة الصديقة الدول وكل واإلسالمية العربية الدول" شمس" مركز وطالب

 أمريكا دول واتحاد االنحياز، عدم وحركة األوروبي واالتحاد األفريقي واالتحاد المتحدة األمم

 باحترام وإلزامها االحتالل، دولة جماح وبكبح اإلسرائيلية، الجرائم أمام بالوقوف الجنوبية

 ويطالب كما باالحتالل، القائمة القوة باعتبارها اإلنسان حقوق وقانون اإلنساني الدولي القانون

 الحقوق مع وفعال   قوال   والوقف شعبنا ألبناء الحماية توفير بضرورة الدولي المجتمع من المركز

 القدس وعاصمتها المستقلة دولته إقامة من تمكينه مقدمتها وفي الفلسطيني للشعب المشروعة

 . مصيره وتقريره

 لمحكمةا إلى االستيطان ملف بتقديم الفلسطينية الوطنية السلطة" شمس" مركز  ودعا كما

 مناسبة المذبحة، تكون أال أجل ومن مستمرة، حرب جريمة االستيطان باعتبار ، الدولية الجنائية

 اإلعالم وسائل في واللقاءات والمؤتمرات العمل وورش والمحاضرات الندوات من المزيد لعقد

 بالتكفير بريطانيا االستعمار دولة ومطالبة واالستنكار، الشجب بيانات وإصدار واالعتصامات،

 والقانونية والسياسية التاريخية مسؤوليتها وتحمل الفلسطيني للشعب باالعتذار خطيئتها عن

 ذلك أهمية فعلى ، أرضنا في االحتالل دولة زرع في السبب باعتبارها واألخالقية والحقوقية

 أن أجل من المتحدة لألمم التوجه اآلن فاألهم األجيال، مر على عنه التنازل وعدم وضرورته

 دولة ميالد شهادة أصدر من هي المتحدة األمم أليس والسياسية، القانونية مسؤوليتها تتحمل

 أن الثانية والخطوة ؟، 29/11/1947 بتاريخ الصادر( 181) رقم للقرار استنادا   االحتالل

 وأن ، الهاي في الدولية العدل محكمة إلى العربية الدول جامعة وعبر فلسطين كدولة نتوجه

 واستمرار االحتالل، دولة لقيام أسس الذي بلفور وعد قانونية مدى حول إفتائيا   رأيا   نطلب

 االستعمارية بريطانيا نقاضي أن فعلينا. االحتالل دولة قبل من الفلسطينيين األسرى اعتقال

 جرائم من الفلسطيني الشعب ضد به قامت عما الدولي القضاء أمام إسرائيل االحتالل ودولة

 .  اإلنساني الجبين له يندى وأذى

 



 الدولية المنظمات من مزيد إلى االنضمام إلى الفلسطينية الوطنية السلطة" شمس" مركز وطالب

 القانوني المركز وتقوي تمّكن التي الدولية والمعاهدات االتفاقيات من مزيد وإلى المتخصصة

 وتفرض عليه لنا طاقة ماال تحملنا تيال الدولية االتفاقيات عن مرحليا   واالبتعاد ، فلسطين لدولة

 مؤسسات مع والتشاور التنسيق بعد وذلك ، سيادة ذات مستقلة دولة وكأننا دولية التزامات علينا

 .الحقوقية المؤسسات السيما ، المدني المجتمع
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