
 
 
 

 اتهبواجب لإللتزامويدعو المجتمع الدولي  ضد المتظاهرين السلميينتصعيد قوات االحتالل  يدين حماية""

 (ة" إصاب252و"نهم طفل بي " شهداء7" والعشرون  التاسعةالجمعة ) 
بشدة ما ترتكبه قوات اإلحتالل اإلسرائيلي من مجازر مستمرة بحق  مركز حماية لحقوق اإلنسان يدين

 قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل، حيث العودة وكسر الحصار المتظاهرين السلميين في مسيرات
والتي متداد السياج الفاصل شرق قطاع غزة، ا المسيرات السلمية على إعتداءاتها على المشاركين في

مارس/آذار الماضي، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على  30إنطلقت فعالياتها في 
 على التوالي. قطاع غزة للعام الثاني عشر

فإن قوات اإلحتالل اإلسرائيلي المتمركزة خلف الخط الفاصل، قامت  وحسب متابعة ورصد مركز حماية
جمعة المشاركين لل الحي وقنابل الغاز بإتجاه المتظاهرين العزل الرصاصوبشكل متعمد ومباشر بإطالق 

طفل، منهم  مواطنين، (7) استشهادإلى ، مما أدى سلميةى التوالي في المسيرات الشعبية ال" عل29"
 . ين( مسعف2) ،ينصحفي( 6) دات، ( سي10) طفل،( 50منهم ) أخرين، (250)من أـكثر  وإصابة

قوات االحتالل  تفقد قام، لحقوق اإلنسان حمايةمركز  يجريهاالرصد والتوثيق، التي  ألعمال ووفقا  
ظاهرين السلميين، تعلى المنيران اسلحتها  بفتحغزة،  قطاعاإلسرائيلي المتمركزة عند السياج الفاصل شرق 

لدموع والقذائف مستخدمة الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة ل
 :دإلستشها وفقا  لمتابعة المركز، ما أدى المدفعية الصوتية

 .شرق البريج ،عامًا(، جراء اصابته بعيار ناري أعلى البطن 17، )أحمد أحمد عبد هللا ابو نعيم الطفل .1
 .شرق رفح ،عامًا(، جراء اصابته بعيار ناري في الرأس 21امر اياد محمود أبو عرمانة، )ت المواطن .2
 ر،جراء اصابته بعيار ناري في الصد عامًا(، 29محمد عبدالحفيظ يوسف إسماعيل، ) المواطن  .3

 .شرق البريج
 .شرق البريج ،عامًا(، جراء اصابته بعيار ناري في الصدر 22أحمد ابراهيم زكي الطويل، ) المواطن .4
مدخل أعلى البطن من عامًا(، جراء اصابته بعيار ناري  25عبد هللا برهم سليمان الدغمة، ) طنالموا  .5

 .شرق البريج ،الجهة اليمنى
 .شرق غزة ،جراء اصابته بعيار ناري في البطنعامًا(،  18عفيفي محمود عطا عفيفي، ) المواطن .6
 شرق غزة.  ،جراء اصابته بعيار ناري في الرأسعاما(،  21محمد عصام محمد عباس ) المواطن  .7



 
 
 

 
ضد المتكرر يعبر عن استنكاره الشديد لتصعيد قوات االحتالل إذ  مركز حماية لحقوق اإلنسان

مجازر بكل  قوات االحتاللأن ما تقوم به فإنه يؤكد  ،سلميةشعبية دنيين المشاركين في مسيرات الم
 ، وجرائم حرب تستوجب مالحقة من يقترفها ومن يأمر بارتكابها.معنى الكلمة

غطاًء سياسيًا  وفر على هذه الممارسات البشعةصمت المجتمع الدولي أن استمرار  كما يؤكد المركز
  ة.تكبها قوات االحتالل في قطاع غز تر للجرائم التي 
إذ يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان والمجازر اإلسرائيلية  مركز حماية

وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني بموجب القانون الدولي، فإنه يجدد دعوته لشعوب 
الم بتكثيف حراكهم الشعبي سلميًا العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والس

للتضامن مع محنة المدنيين في قطاع غزة والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف انتهاكات 
 .إلسرائيلي بحق المدنيينإلحتالل اوجرائم ا

 
 "انتهى"
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