
 

 
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. 

 

https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/ 
  

Palestine Justice Campaign 

 بيان صحفي
ضد قادة عسكريين إسرائليين قضية عائلة زيادة  

   22.01.2020  

2020يناير  29 النطق بالحكمجلسة   
 الهاي، هولندا

 

في مقبوهية اهدعوى اهقضائية  باهحكمهسنطق اها  اهووهندية لسةة تعقد محكمة في مدينة ال ،يناير 29  ألربعاءيوم ا

ضد كل من اهرئيس اهةابق هويئة األركان اهعامة هسجيش اإلسرائيسي  ،اهمقدمة من قبل اهفسةطيني إسماعيل زيادة

في  عائستههمةؤوهيتوما عن قصف بيت  ،يشلابيني غانتس، واهقائد اهةابق هةالح لو اهجيش اإلسرائيسي امير 

 .2019سبتمبر  17مقبوهية اهدعوى يوم  د عقدت لسةة االستماع هسنظر في. اهمحكمة كانت ققطاع غزة

أنه ال يةتطيع اهوصول إهى اهعداهة في إسرائيل، وذهك نتيجة  ؤكداهةيد زيادة اهذ  يحمل اهجنةية اهووهندية ي

رفع  تمهذهك هسممارسات اهتمييزية اهتي يوالووا اهفسةطينيون اهةاعين همةاءهة ومحاسبة مجرمي اهحرب.  

يدعم مبدأ اهوالية اهقضائية اهدوهية، في اهدعاوى اهمدنية اهتي تخص اهمواطنين اهذ  اهدعوى وفقاً هسقانون اهووهند  

 اهووهنديين غير اهقادرين عسى اهوصول إهى اهعداهة في مكان آخر. 

اهمرة األوهى اهتي يتمكن فيوا فسةطيني في سعيه إهى اهعداهة من رفع دعوى  كونوااهذه اهقضية فريدة من حيث 

 .هيةمدنية متعسقة بجرائم حرب عسى أساس مبدأ اهوالية اهقضائية اهدو

، قصف اهجيش اإلسرائيسي منزل عائسة زيادة في مخيم اهبريج هاللئين في 2014يوهيو من  20في يوم األحد ال 

عاماً( وثالثة من  70)اهباهغة من اهعمر مداً، وأدى إهى استشواد واهدة إسماعيل زيادة قطاع غزة، كان اهوجوم متع

وصديق صادف ولوده في منزل عائسة زيادة  ،عاماً( 12ته وابن أخيه اهباهغ من اهعمر )إخوته، وزولة أحد إخو

 ً هقواعد اهقانون اهدوهي  هحظة اهوجوم. إسماعيل زيادة يؤكد أن اهوجوم عسى بيت اهعائسة يعد انتواكاً صارخا

 اإلنةان اهمعترف بوا دوهياً.اإلنةاني ومباد  حقوق 

ن أنه ااهمتومان غانتس وإيشل يدفعان بحقوم في اهحصانة من اهمحاكمة في اهوهندا، ويزعم ناهجنراالن اإلسرائيسيا

توقع حضور اهمتومان لسةة اهمحكمة، كان عسى اهةيد زيادة تقديم دعواه أمام اهقضاء اإلسرائيسي، ومن غير اهم

 ..Jahea Raymakers كرزارايمومكتب يااهيا  Florentمكتب فسورانت هسمحاماة حيث يمثسوما 

 

*** 
 هسمزيد من اهمعسومات:

 عسى اهبريد اإلهكتروني: Palestine Justice Campaign االتصال باهمتحدث باسم حمسة يمكن

palestinejusticecampaign@gmail.com  

 619895090 31+أو االتصال اهواتفي عسى اهرقم اهتاهي: 

 

  مدونة اهحمسةهسمزيد من اهتفاصيل حول اهقضية يرلى االطالع عسى اهمواد اهمنشورة عسى 

 اهنايرلى اهضغط  (باإلنجسيزيةهالطالع عسى وثائق اهقضية )

 .   هصفحةيرلى زيارة اهذا ا Palestine Justice Campaignهدعم حمسة 
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Press Release 
Practical Information 

 
The pronouncement of the judgment will begin at 10:00 CET on Wednesday January 29 at the 
District court of The Hague. The pronouncement will last approximately 30 minutes.  
 
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. 

 

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Contact/Paginas/Walking-route-Central-Station-to-Paleis-van-Justitie.aspx

