
 
 
 

 

 مواطن" قوات االحتالل اإلسرائيلي تقتل متادي يف استهداف املتظاهرين السلميني" :محاية
ملسريات العودة، يف ظل عجز عربي  والعشرين السادسةيف اجلمعة  آخرين" 160"وتصيب 

 وصمت دويل

إعمااًل بحق العودة سلمية على الشريط الحدودي للمطالبة ال همواحتجاجات مظاهراتهم يواصل الفلسطينيون 
" الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، والمطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي 194لقرار رقم "

 سنه، هذا وتواصل قوات االحتالل التصدي لهم بكل قوة. 12حوالي المفروض على قطاع غزة منذ 

استخدام القوة بلي استمرار قوات االحتالل اإلسرائي يدين بأشد العبارات مركز حماية لحقوق اإلنسان
، والعشرين من مسيرات العودة السادسةفي الجمعة  المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين

والنساء  األطفالالمدنيين دون تمييز بين باستهداف سياسة قوات االحتالل والمتمثلة  المركز ويستنكركما 
 .وطواقم المساعدة اإلنسانية والصحافيين

فقد تسبب استخدام قوات اإلحتالل القوة المفرطة  ابعة ورصد مركز حماية لحقوق اإلنسانووفق مت
 ." آخرين312" وإصابة مواطنفي استشهاد  والعشرين السادسةوالمميتة في الجمعة 

 والشهيد هو:

 ،عيار ناري اخترق البطن ونفذ من الظهرنتيجة إصابته  ،عاًما( 25) كريم محمد محمود كالب  -1
 حي الشجاعية.شرق 

منذ بدء ، أدى تعاملها مع المدنيين السلمييناستخدام جنود االحتالل للقوة المميته في  أن الجدير بالذكر
ألف  " 20472"حوالي " مواطن وإصابة  184مقتل " /مارس الماضي، إلى30فعاليات مسيرة العودة في 

 .أخرين

 

 



 
 
 

 

يرى أن سلوك قوات اإلحتالل اإلسرائيلي في تعاملها مع المتظاهرين  مركز حماية لحقوق اإلنسان 
، حربالسلميين، يثبت بما ال يدع مجااًل للشك بأن قوات اإلحتالل ارتكب جرائم ترتقي لمستوى جرائم 

 هماألمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف الجرائم اإلسرائيلية بحق
المفرط للقوة من  لإلستخدامإذ يجدد إدانته وبدوره  ،مالحقة والمسائلة عن هذه الجرائمفعيل أدوات ال، وت

قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، والتي بانت في تعمد إطالق النار تجاه المدنيين السلميين، والطواقم الطبية 
 :يطالب  فإنهواإلعالمية المتواجدة في أماكن التظاهر، 

على سلطات االحتالل وإجبارها على اإلذعان لرغبة المجتمع الدولي  الضغطبلدولي المجتمع ا .1
 ".194وتطبيق قرارات األمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "

جامعة الدول العربية بطرح مشروع مقاطعة االحتالل في المحافل الدولية، للجمه وإجباره على اإلذعان  .2
 لرغبة األسرة الدولية.

ة الوطنية الفلسطينية بضرورة اإلسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل السلط .3
 على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة.

 "انتهى"
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