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 سعادة السيد/ أنطونيو غوتيريس

 العام لألمم المتحدة األمين

 تحية طيبة وبعد،

 عودة الالجئين الفلسطينيينالمسيرات الشعبية السلمية المطالبة بالموضوع: 

لمسيرة العودة الكبرى، أطيب تحياتها، وتقدر عاليًا اهتمامكم وحرصكم، وتدخالتكم الدائمة الدولية تهديكم اللجنة التنسيقية 
 . اإلنسانلضمان توفير بيئة مناسبة وخصبة إلعمال حقوق 

إننا نخاطبكم اليوم، على قاعدة مسؤولياتكم القانونية واألخالقية على حد سواء، من أجل التعريف بحراكنا السلمي والقانوني، 
للشعب   حق العودةالمتوقَّعين في هذا الحراك العادل، بما يضمن إعمال  المشاركين حثكم للتعاون معنا ومع أجلومن 

. وهو وفقا لقواعد القانون والعمل والقضاء والفقه الدولي به للتصرف أو التجزئة، ومعترف غير قابلالفلسطيني كحق راسخ 
 .الزمنبالتقادم مهما طال   ال يسقطعنه، و فردي وجماعي ال يقبل التفويض بالتنازل   حق

 

 :مسار التحرك، والهدف الكبرى أواًل: مشاطرتكم معلومات بشأن مسيرة العودة 

شيوخًا  –أطفااًل  –نساًء  –)رجااًل  فيها فلسطينية، سينطلق المشاركون ، هي مسيرة سلمية شعبية "مسيرة العودة الكبرى "إن 
ومن خارجها )األردن ( من التجمعات الفلسطينية داخل األراضي المحتلة )قطاع غزة والضفة الغربية والقدس عائالت( –

 م.1948عام  في منها قسراً  تهجيرهم التي تم ديارهمبيوتهم و باتجاه ( وذلك واي مكان من دول العالم  نان وسوريا ومصرولب

تمكين  إلى-المعترف بها دوليًا  اإلنسانتوظيف واحدة من أهم تكتيكات أعمال حقوق  عبر-تهدف مسيرة العودة الكبرى 
ف وعدم قدرة بصورة فعلية، وذلك لضع 1948أرضه التي طرد منها عام  إلىالشعب الفلسطيني لممارسة حقه في العودة 

 الماضية.سنة  نيالسبع مدارعلى العودة  حقه فيعمال كل الوسائل األخرى إل
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وسيلة من وسائل العنف، وسوف تقتصر على  ةطالق استخدام أيفيها على اإل المشاركون و المسيرة  ن لهذهالمنظمو  ال ينوي 
ضرار أو ال يتضمن إطالقا اإلو  سلمياسيكون  مع االخذ بعين االعتبار أن هذا التحرُّك الهدنة،خطة  السلمي تجاه التحرك
 او استخدم ألي من وسائل العنف. أو أي شعبباي دولة  التهديد

وفقا  الهدنةتجاه خطة  ومقتصر على التحرك، سوف يتم بشكل سلمي العودة الكبرى  سيرةأن تنفيذ م إلىوتجدر اإلشارة 
المتحدة الخاصة بعودة الالجئين  وبما ينسجم مع قرارات هيئة األممومعايير حقوق االنسان ،  الدولي،لقواعد القانون 

 – ولىللمرة األ –المسيرة سوف تعمل  أي أن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وغيرها من القرارات الدولية الفلسطينيين،
بالقرارات والتوصيات الدولية التي تتنكر لها  إللزام دولة االحتالل اإلسرائيلي فعلياً  السلمي الشعبي الحراكتوظيف على 

لاألوترفض تطبيقها،   .من الدوليينًا لحالة السلم واألواضح اً على مدار العقود األخيرة تهديد مر الذي شكَّ

 :ثانيًا: األساس الموضوعي والقانوني للتحرك الشعبي

األساس القانوني الدولي، لمسيرة م 11/12/1948للدورة الثالثة، والصادر بتاريخ  194المتحدة رقم  األممهيئة  يشكل قرار
لالجئين الراغبين في العودة قرب وقت ممكن، "وجوب السماح بالعودة، في أ إلىالعودة الكبرى، خاصة أنه دعا بوضوح 

بيوتهم، وعن  إلىوالعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة  ارهمدي  إلى
جانب  إلىالقوانين الدولية وخاصة التي تنظم اإلطار القانوني لحقوق الالجئين، و  وكذااب بضرر...."  كل مفقود أو مص

المنظمات الدولية( بالعمل على مساعدة الالجئين للعودة -تلزم األسرة الدولية )الدول  التي العالمية اإلنسانمبادئ حقوق 
 .يةاإلنسانأوطانهم بما يضمن كرامتهم  إلى

بشكل سلمي  وديارهمأرضهم  إلىوبناء على ما سبق فإننا نبلغ سيادتكم نية الالجئين الفلسطينيين بتحقيق حق العودة 
ة قانونية تستند الي القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي المتحدة والمجتمع الدولي وبمرجعي األمموقانوني، وتحت مظلة 

يلزم ذلك قيام الالجئين بتخطي خط  الفلسطينية، وقدالمتحدة ذات الصلة بالقضية الخاص بحقوق االنسان وقرارات األمم 
 .م1948الهدنة الذي تم إقراره بعد حرب 

 

 :: طلبات التعاون والتحرك ولفت االهتمامثالثاً 

تجاه المشاركين العزل في مسيرة العودة   ن تقوم قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي باستخدام القوةبأتوقُِّعنا من منطلق 
الكبرى، ولتجنُّب وقوع ضحايا بينهم، وبناء على منظومة الحقوق الممنوحة للمدنيين في األقاليم المحتلة بموجب اإلعالن 

األول  وبروتوكولها اإلضافي  االحتاللالتي وقَّعت عليها دولة  1949العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
، وبموجب نظام روما األساسي المنِشئ للمحكمة الجنائية الدولية، التي أدرجت بعض األفعال التي يعتبر 1977لعام 

ارتكابها جرائم حرب والتي من أهمها: "تعمُّد توجيه هجمات ضد المدنيين والمواقع المدنية أو ضد الموظفين أو المنشآت 
 :لك تعمُّد شن هجوم حربي قد يسفر عن خسائر بشرية ومادية"، فإنناالخاصة بمهام المساعدة اإلنسانية وكذ
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دفعها نطالب ونحث سيادتكم لممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة االحتالل اإلسرائيلي من أجل  -
انتهاك  أو مخالفة  دولية   أو استخدم القوة المفرطة او تنفيذ أي جريمة  منعها من اإلقدام على الحترام حقوق االنسان و 

 .الكبرى في مسيرة العودة  تجاه المشاركين
كأحد شروط قبولها عضوًا في األمم  1948لعام  194االحتالل اإلسرائيلي بالتقيُّد بقرار الجمعية العامة رقم إلزام دولة  -

 المتحدة في حينه.
 ةوالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسي العالمي لحقوق اإلنساناإلعالن  االحتالل اإلسرائيلي بالتقيُّد بموادإلزام دولة  -

العودة إلى مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي معايير حقوق االنسان التي تكفل حق كل فرد في  قيوبا والمدنية
 ، كما تكفل حق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي.بلده"

لمتعلقة بعودة الالجئين الفلسطينيين ومنها قرار مجلس األمن االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية ادولة  إلزام  -
، والقرارات الداعية العتبار حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، ومن أبرزها 1967لعام  242الدولي رقم 

الفلسطينيين، غير الذي تضمَّن في الفقرة الثانية: " وتؤكد من جديد أيضًا حق  1974نوفمبر  22في  3236قرار رقم 
 القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم ".

من يرغب تمكين باإلسرائيلي، للسماح ضغط الكافي على دولة االحتالل جانب ما تقدم، نحثكم ونطالبكم بممارسة ال إلى
سياسي والدبلوماسي ي، والاإلنسان، كما نتطلع لمساندتكم على الصعيد القانوني و الفوريةعودة المن الالجئين الفلسطينيين ب

 .لالجئين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاماواإلعالمي لتحقيق حق العودة 

لقانون الدولي وقوانين حقوق تؤكد لكم حرصها واحترامها لمبادئ االكبرى لمسيرة العودة الدولية سيقية ن اللجنة التن، فإوأخيرا
: تمكين رة العودة الكبرى، التي تعني باختصاريوتتمنى العمل معكم ألجل دعم وتحقيق األهداف السامية لمس اإلنسان

 .المتحدة فيما يتعلق بعودة الالجئين الفلسطينيين األممتنفيذ قرارات هيئة المشروعة، و  الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه

 ،وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

 

 لمسيرة العودة الكبرى الدولية اللجنة التنسيقية 

22-03-2018 

 

من خلال  أو maseerainfo@gmail.com  الايميل عبرللمسيرة يمكن التواصل مع اللجنة التنسيقية الدولية 

 maseera2018 الفيسبوك على المسيرة صفحة
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