
 
 
 

 قوات االحتالل تواصل إستهداف املشاركني يف مسريات العودة السلمية :محاية

 (إصابة 051، شهيد وأكثر من "44"في الجمعة )

متداد السياج االمسيرات السلمية على  إعتداءاتها على المشاركين في في قوات االحتالل اإلسرائيلي تستمر
، للمطالبة بحق من العام الماضيآذار /مارس 03ي إنطلقت فعالياتها في الفاصل شرق قطاع غزة، والت

 .العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي
قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، مواطن فقد  بحسب توثيق مركز حماية لحقوق اإلنسانو 

 . ق قطاع غزةمن المتظاهرين السلميين شر العشرات  وأصابت

قوات االحتالل  قامت، الرصد والتوثيق، التي يجريها مركز حماية لحقوق اإلنسان ألعمال ووفقا  
السلميين،  ظاهرينتالم تجاهنيران اسلحتها  بفتحاإلسرائيلي المتمركزة عند السياج الفاصل شرق قطاع غزة، 

وفقا  لمتابعة قنابل الغاز المسيلة للدموع والقذائف المدفعية الصوتية، ما أدى ، و مستخدمة الرصاص الحي
 :إلستشهاد المركز

 .رفح، شرق ناري في الصدر بطلقإصابته  ، نتيجة(عاما   52) إيهاب عطاهلل حسين عابد: المواطن
 ، طفل( 02)منهم  مدني( 023) أكثر من اإلسرائيلي بحق السلميين، إصابةكما نتج عن هذا التصعيد 

إصابة بالرصاص الحي ، والعشرات  "55"وصحفي، من بين اإلصابات  مسعفين( 6)ونساء ( 7)و
 .الغازباالختناق جراء استنشاقهم 

من فعاليات  ألربعون الرابعة وافي الجمعة  هذا ووفقا  ألعمال الرصد والتوثيق التي قام بها باحثوا المركز
رغم تعمد جنود االحتالل إطالق النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين السلميين، مسيرات العودة، فقد 

وهذا ما يؤكد تراجع حدة التظاهرات، وغياب الكثير من وسائل التظاهر المعتادة منذ انطالق المسيرات، 
 .تستهدف كل المتظاهرين أطفال ونساء وطواقم طبية وصحفيين، دون تمييز خطة منهجيةوجود 

 
 
 
 
 



 
 
 

المفرط للقوة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي،  اإلستخدام يجدد إدانتهإذ  حماية لحقوق اإلنسان مركز
أن استمرار اسرائيل   يؤكد، رغم حالة الهدوء والتي ظهرت في تعمد إطالق النار تجاه المدنيين السلميين

، أو خالل قيامهم بواجبهم في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم  في التجمع السلمي المكفول دوليا  
اإلنساني كمسعفين وطواقم الدفاع المدني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي 

 روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ولميثاق ،تفاقية جنيف الرابعةإلاإلنساني، ومخالف 
لتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون مطالبته للمجتمع الدولي با يجدد المركز،  وبدوره

 الدولي اإلنساني التي تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين، كما ويجدد دعوته 
 .في هذه الجرائمتحقيق ال التخاذ خطوات أكثر جدية في طريقللمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية 
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