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  قضية عائلة ز�ادة

. ا��اصر غزة اعقط وسطم��ل عائلة ز�ادة �� مخيم ال��يج لالجئ�ن  بقصف سرائي��الحتالل اإل ل ا��ر�ية طائراتال امت، ق2014تموز /حز�ران ��20 

، إذ ��ومال�ان 
ً
والدة  �انت. من أفراد العائلة داخلھبجميع من �ان  �� اس�ش�ادإدى ، وأامل�ون من ثالثة طوابق إ�� أنقاض ��ل ل املحوّ  مقصودا

  12البالغ من العمر  ابن أخيھو شقيقھ زوجة و ثالثة أشقاء  من ب�ن الش�داء معإسماعيل ز�ادة 
ً
  .عاما

 

  

�انت الغالبية العظ�� . فلسطي�� خالل ما س�� "عملية الدرع الوا��" 2000قوات االحتالل االسرائي�� أك�� من  ، قتلت2014عام  �� ذات الصيف

  ال��ايا وأك�� من ر�ع ،من املدني�ن ش�داءمن ال
ً
 تواصل إسماعيل ز�ادة و�و ،�� خر�ف نفس العام . دون الثامنة عشرة من العمر �انوا أطفاال

�سان. �ان مع ا��امية املعروفة ل��ب�ت ز�خفيلد املتخصصة �� دعم ��ايا جرائم ا��رب وان��ا�ات حقوق اإلو�حمل ج�سي��ا ولندا مقيم �� �

 
ً
بمحاسبة املسؤول�ن عن قتل عائلتھ. االق��اح األص�� �ان الشروع �� دعوى جنائية ولكن و�ناء ع�� تجارب سابقة �ان من املس�بعد إ��  ز�ادة مل��ما

  .كب�� أن يبدأ املد�� العام إجراءات جنائية حد
ً
�� املرحلة ا��الية. لكن ز�خفيلد أشارت إ�� أن �ولندا لد��ا نظام  ولذلك تم وضع �ذا املق��ح جانبا

ز�ادة تحفظات  لدى العدالة �� م�ان آخر. �ان �الوالية القضائية العاملية �� الدعاوى املدنية للمواطن�ن ال�ولندي�ن الغ�� قادر�ن ع�� الوصول إ�

نية، و�عد دراسة متأ ،مع ذلكو . بأي حال من األحوال أن التعو�ض املا�� ال يمكن أن �ش�ل أي عزاء لفقدان أفراد األسرة إذ�شأن رفع دعوى مدنية، 

ع عوائل ال��ايا ��يمكن أن �سابقة قانونية  وتأس�ستم التوافق ع�� متا�عة خيار الدعوى املدنية ��دف الشروع �� عملية املساءلة وا��اسبة، 

 � �� مالحقة مجرمي ا��رب ومحاسب��م. األمر الذي قد اآلخر�ن
ً
  لدولة االحتالل عن ارت�اب املز�د من جرائم ا��رب �� املستقبل.  ش�ل رادعا

ش االحتالل ج�غان��، وقائد سالح جو ، بي�� �ر�مةتم تقديم أوراق الدعوى ضد �ل من رئ�س األر�ان العامة ���ش االحتالل اإلسرائي�� �� وقت ا�

 مع حزب رئ�س وزراء ،اإلسرائي��، أم�� إ�سيل. تقاعد كال الضابط�ن منذ ذلك ا���ن
ً
 ي�نافس حاليا

ً
 جديدا

ً
 سياسيا

ً
ولة د وقد ش�ل غان�� حز�ا

                                                           

واصلة الت�اليف الالزمة مل حملة العدالة لفلسط�ن �� حملة مناصرة طوعية، انطلقت بمبادرة مجموعة من ال�شطاء ملساندة عائلة ز�ادة �� سع��ا لتحقيق العدالة، وجمع1 

   �ذا الس�� �� مالحقة مجرمي ا��رب اإلسرائيلي�ن.
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أن أي من  الف��اض العم�� �� ذلك الوقت �واإلسرائي�� ب�يام�ن نت�يا�و حزب اللي�ود ع�� لقب أك�� األحزاب شعبية �� إسرائيل. �ان ا االحتالل

 
ً
ع�ن ا����ال�ن محامية  ،أش�ر من أجل تقديم الرد 3قبل انقضاء م�لة ال و  إال أنھ. ا����ال�ن لن �ستجيب لألمر وان إجراءات ا��كمة ستجري غيابيا

 .2018لتمثل�م �� نوفم�� 

 ��نما ركزت دعوى ز�ادة ع�� حقيقة أن قصف م��ل العائلة �او  
ً
  ن غ�� قانو�ي وجر�مة حرب وفقا

ً
�� ع للقانون الدو��، ركز رد املد�� عل��م حصرا

�ادة ز حق�م املزعوم �� ا��صانة، وع�� عدم تمتع القضاء ال�ولندي بالصالحية القانونية للبت �� الدعوى ع�� أساس ا���ة القائلة بأن إسماعيل 

  من املمكن ان يحصل ع�� العدالة �� إسرائيل. 

ل ثالث اإلسرائي�� �شأن مقت االحتالل ولةدالذي قدم دعوى �عو�ض ضد  حكم ا��كمة اإلسرائيلية األخ��ة ضد الدكتور عزالدين أبو الع�ش إال أن

 ةالقائلاملزاعم اإلسرائيلية يقوض  –إذا �انت �ناك حاجة إ�� ذلك  -�و دليل آخر  ،2009 عام االحتالل ع�� م��لھ �� غزةمن بناتھ �� قصف ���ش 

  . 2القضاء اإلسرائي�� ع��قدرة ال��ايا الفلسطي�ي�ن ع�� الوصول إ�� العدالة ب

  

  

                                                           
  وترفض �عو�ض ذو��ن… شقيقات وابنة عم�ن بقذيف�� دبابة 3إسرائيل قتلت 2 

https://www.alquds.co.uk/?p=1937292/  
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   دعم القضية

 ضيةالقإ�� املرة األو�� ال�� تنظر ف��ا ا��كمة ، و�ذه املرة ست�ون 2019جلسة استماع �� الر�ع الثا�ي من عام أن �عقد القضاء ال�ولندي من املتوقع 

من املتوقع أن يتوجھ امل��مون العسكر�ون اإلسرائيليون ا�� ا��كمة العليا ف ،جلسة االستماع لصا�� إسماعيل ز�ادةذا �انت ن�يجة وإ. بالفعل

  . موارد مالية كب��ة وس�ست��فمد القضية لعدة سنوات أ�� اطالة إوذلك سيؤدي  ،ال�ولندية

ا تحقيق العدالة لل��ايل يؤمنون بأنھ وداعم�ن ��ية من أصدقاءح�� اآلن ع�� مدخرا��ا ال��صية وت��عات  �انت عائلة ز�ادة قد اعتمدت

دعمنا املعنوي  القضية تحتاج إ�� .�� فلسط�ن ا��تلة نيابة عن جميع ��ايا جرائم ا��رب اإلسرائيلية ،�ذه القضية يجب مواصلة الفلسطي�ي�ن

ير�� ، لذلك. لل��ايا�� س�ساعد عائلة ز�ادة �� بح��م عن العدالة �ل ت��ع كب�� أو صغو . ملواصلة القضية يورو 50،000 و��دف إ�� جمع واملا��

  املسا�مة ب�ل ما �ستطيع و���يع اآلخر�ن ع�� فعل ال���ء نفسھ. 

 Prakke d’Oliveira Human Rightsتحو�ل جميع األموال ال�� يتم جمع�ا مباشرة إ�� مكتب ا��اماة املو�ل �� القضية وتل��م ا��ملة ب

Lawyers  من لدعم ��ايا جرائم ا��رب قد تقرره ا��كمة ال�ولندية �عو�ض  ع�� رغبة العائلة �� تخصيص أيوتؤكد . 3أمس��دام��

 ع�� وجھ ا��صوص. م��م واألطفال  ،الفلسطي�ي�ن �ش�ل عام

 

  أي مسا�مة مالية لدعم قضية عائلة ز�ادة �� محل ترحيب وتقدير من حملة العدالة لفلسط�ن

  

 

 حملة العدالة لفلسط�ن                                                                                                                                                                             

**    *     

 العدالة لفلسط�ن حملة مدونة، انظر وعن ا��ملة القضية أك�� عنلتفاصيل 

 

   

                                                           
3 https://www.prakkendoliveira.nl/en/ 
 


