Palestine Justice Campaign
The Palestine Justice Campaign is an international single-issue group of concerned citizens, trade
unionists and human rights workers who volunteer to assist the Ziada family in their pursuit for justice.

بيان صحف
قضية عائلة زيادة ضد قادة عسكريي إرسائيليي
09.09.2019

جلسة االستماع األوىل  17سبتمب 2019
الهاي ،هولندا
يوم الثالثاء  17سبتمبر ،تعقد محكمة في مدينة الهاي الهولندية جلسة استماع للنظر في مقبولية الدعوى القضائية املقدمة من
قبل الفلسطيني إسماعيل زيادة ،ضد كل من الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس ،والقائد السابق لسالح
جو الجيش اإلسرائيلي امير ايشل ،ملسؤوليتهما عن قصف بيت عائلته في قطاع غزة ،والذي أدى إلى استشهاد  6من أفراد عائلة
زيادة.
السيد زيادة الذي يحمل الجنسية الهولندية يؤكد أنه ال يستطيع الوصول إلى العدالة أمام القضاء اإلسرائيلي ،وذلك نتيجة
ً
للممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم ملساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب .لذلك تم رفع الدعوى وفقا للقانون
الهولندي ،الذي يدعم مبدأ الوالية القضائية الدولية في الدعاوى املدنية التي تخص املواطنين الهولنديين غير القادرين على الوصول
إلى العدالة في مكان آخر.
هذه القضية فريدة من حيث كونها املرة األولى التي يتمكن فيها فلسطيني في سعيه إلى العدالة من رفع دعوى مدنية متعلقة بجرائم
حرب على أساس مبدأ الوالية القضائية الدولية .ويمثل السيد إسماعيل زيادة في هذه القضية املحامية الهولندية املعروفة في مجال
قضايا حقوق اإلنسان ليزبيت زيخفيلد.
في يوم األحد ال  20من يوليو  ،2014قصف الجيش اإلسرائيلي منزل عائلة زيادة في مخيم البريج لالجئين وسط قطاع غزة .كان
ً
ً
الهجوم متعمدا ،وأدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة البالغة من العمر ( 70عاما) وثالثة من إخوته ،وزوجة أحد إخوته وابن
ً
أخيه البالغ من العمر ( 12عاما) ،وزائر صادف وجوده في منزل عائلة زيادة لحظة الهجوم .إسماعيل زيادة يؤكد أن الهجوم على بيت
ً
ً
ً
العائلة يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا.
خالل الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة في  ،2014قتل بالنيران اإلسرائيلية أكثر من  2000فلسطيني ،بينهم أكثر من  500طفل.
ً
ً
ً
الهجمات اإلسرائيلية املسماة "الدرع الواقي" كانت هجوما ممنهجا وواسعا على أهداف مدنية ،والغالبية العظمى من الضحايا كانوا
من غير املقاتلين.
الجنراالن اإلسرائيليان املتهمان غانتس وإيشل يدفعان بحقهما في الحصانة من املحاكمة في هولندا ،ويزعمان أنه كان على السيد
زيادة تقديم دعواه أمام القضاء اإلسرائيلي .ومن غير املتوقع حضور املتهمان جلسة االستماع ،حيث يمثلهما أمام املحكمة الهولندية
مكتب فلورانت للمحاماة  Florentومكتب ياهيا رايماكرز .Jahea Raymakers
ً
ً
ً
منذ تقاعده ،أسس الجنرال غانتس حزبا سياسيا جديدا يسمى "مناعة إلسرائيل" ،ويعد غانتس من املرشحين بقوة للفوز بمنصب
رئيس وزراء إسرائيل في االنتخابات اإلسرائيلية القادمة ،والتي تجري في نفس يوم انعقاد جلسة االستماع في مدينة الهاي بهولندا.
***
للمزيد من املعلومات:
يمكن االتصال باملتحدث باسم حملة  Palestine Justice Campaignعلى البريد اإللكترونيpalestinejusticecampaign@gmail.com :
أو االتصال الهاتفي على الرقم التالي+31 619895090 :
للمزيد من التفاصيل حول القضية يرجى االطالع على املواد املنشورة على مدونة الحملة
لالطالع على وثائق القضية (باإلنجليزية) يرجى الضغط هنا.
لدعم حملة  Palestine Justice Campaignيرجى زيارة هذه الصفحة.
https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/

Press Release
Practical Information
The hearing will begin at 09:30 CEST on Tuesday 17 of September at the District court of The Hague
th

Court of The Hague
Prins Clauslaan 60
2595 AJ
The Hague
Netherlands
The court is located within walking distance of The Hague Central Station.
An ID document is needed to gain access to the court. Please be advised to be 30-40 minutes ahead
of time at the court as it may take time to gain access to the court.
The proceedings will be conducted in Dutch however, simultaneous English interpretation will be
available.

