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 24سبتمبر 2020

  ألقتها: بدور حسن

  شكًرا سیدتي الرئیسة،

شدیدة قیوًدا وفرضت الفلسطینیین، جثث بحجب تقضي ممارسة إسرائیل طبقت عقود، خمسة مدى               على
بحق العنصري للفصل ونظامها االستعماریة سیطرتها من كجزء عائالتهم، حداد وطقوس جنازاتهم              على

  الشعب الفلسطیني ككل.

حقوق على ویتعدى الرفات، بإعادة الرابعة، جنیف اتفاقیة بموجب إسرائیل التزام اإلجراء هذ               ینتهك
الدولي العهد بموجب والمكفولة األسریة، الحیاة احترام في أحبائهم وحقوق الكرامة في الفلسطینیین               المتوفین
الشعوب حقوق إعالن بموجب الوطن إلى الجثمان إعادة وواجب والسیاسیة، المدنیة بالحقوق              الخاص
إسرائیل بدأت ،2015 عام فمنذ الجماعي. والعقاب والالإنسانیة الوحشیة المعاملة حد یصل كما               األصلیة.

  بحجب الجثث الفلسطینیة كجزء من سیاسة العقاب الجماعي ضد المتهمین زعًما بالهجوم علیها.

،2018 مارس 7 في الكنیست، اإلسرائیلي البرلمان سّن الجنازات، على المفروضة بالقیود یتعلق               فیما
الوفاء ویشترط الفلسطینیین، جنازات تشییع على صارمة قیوًدا یفرض اإلرهاب، مكافحة قانون على               تعدیًال

  بهذه القیود قبل إطالق سراح الجثث.

،2020 سبتمبر 2 في اإلسرائیلي، الوزراء مجلس تبنى مسمى، غیر أجل إلى الجثث بحجب یتعلق                 وفیما
عن النظر بغض هجوم تنفیذ محاولة أو بتنفیذ متهم فلسطیني أي جثة بحجب تقضي وواسعة جدیدة                  سیاسة
وتصادق .1945 لعام (3) 133 البریطانیة الطوارئ الئحة إلى السیاسة هذه تستند السیاسي.               انتمائه
تبادل صفقات في مساومة كورقة الجثث لحجب القانون هذا استخدام على اإلسرائیلیة العلیا العدل                محكمة

 األسرى المحتملة.

أو علیها بالحزن جدیرة وغیر للمساومة، أو منها للتخلص قابلة جثثهم اعتبار خالل من الموتى معاقبة                  إن
ومصادرة محو یستهدف اإلنسانیة من القاسي التجرید أشكال من شكل یعد كریمة، معاملة بمعاملتها                حتى

  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مؤسسة الحق، و مركز القدس للمساعدة القانونیة وحقوق اإلنسان1



عاجزة العائالت یترك طویلة لفترات واالنتظار الیقین عدم فإن ذلك، على عالوة المجتمع. وتأدیب                الذاكرة
  عن تخطي األلم وفي حالة دائمة من الفقد الغامض.

نطاق خارج أعدموا أو قتلوا فلسطینًیا 250 من أكثر جثث إجماًال إسرائیل احتجزت ،2015 عام                 منذ
احتجزتها التي الفلسطینیة الجثث معظم عن اإلفراج تم اإلسرائیلي. االحتالل قوات أیدي على               القانون
وتقیید المعّزین، عدد وكذلك الجنازة، ومكان لوقت شروط وضع تضمنت: صارمة قیود ظل في                إسرائیل

 حق العائالت في إجراء تشریح الجثث، وتعطیل مساعي العائالت لمعرفة الحقیقة وطلب المساءلة.

باإلضافة مساومة، كأوراق فلسطینًیا 65 جثث احتجاز إسرائیل تواصل ،2020 أغسطس نهایة              وبحلول
  إلى ما ال یقل عن 253 جثة قابعة في مقابر لمقاتلین أعداء، حیث دفنوا دون توثیق مناسب.

على الفلسطینیین القتلى جثث إلعادة إسرائیل دعوة على األصلیة الشعوب حقوق بشأن الخبراء آلیة                نحث
  الفور، ووضع حد لهذه السیاسة، ورفع جمیع القیود المفروضة على الجنازات الفلسطینیة وطقوس الحداد.

قبل من قسًرا مختفیة أو مفقودة أو محجوبة أحبائها جثث تزال ال التي الفلسطینیة العائالت من العدید                   هناك
القضاء مصادقة ضوء في سیما ال العاجلة، الدولیة والمساءلة العدالة تستحق العائالت هذه               إسرائیل،

 اإلسرائیلي على هذه السیاسة.

 شكًرا جزیًال.


