
 مجتمعال من الدولية الجنائية والمالحقة المساءلة تستدعي اإلسرائيلي االحتالل جرائم" مسش" مركز

 الدولي

 9/8/2222الثالثاء 

 الوطن دنيا - هللا رام

 ومالي اإلسرائيلي االحتالل قوات قيام بشدة" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز أدان

 والفتى ح،صبو وإسالم النابلسي، إبراهيم وهم نابلس مدنية في شبان ثالثة باغتيال 9/8/2222 الثالثاء

 .طه جمال حسين

 لةدو تحكم التي اإلجرامية العقلية على جديد تأكيد هو الثالث الشبان اغتيال" إن: المركز الوق

 .الفلسطيني الشعب تجاه الممنهجة اإلسرائيلية السياسة على تأكيد أنه كما االحتالل،

 جيشهال العسكرية العقيدة وأن الدماء، وسفك والخراب بالقتل إال تؤمن ال االحتالل دولة أن: وأضاف 

 وقطاع الغربية الضفة في الشهداء حصيلة وصلت 2222 الجاري العام بداية فمنذ ذلك، على مجبول

 .غزة قطاع على آب في األخير العدوان خالل استشهدوا شهيداً  64 بينهم شهيداً، 929 إلى غزة

 لسطينيينالف المدنيين ضد المركبة وانتهاكاتها جرائمها تنفذ اإلسرائيلي االحتالل قوات أن على وشدد

 الحتاللا جرائم أن  إلى مشيراً  الفلسطينية، والمخيمات والقرى المدن اقتحام ذلك في بما وممتلكاتهم،

 . الدولي المجتمع من الدولية الجنائية والمالحقة المساءلة تستدعي اإلسرائيلي

 في هوو النفس، عن دفاع حالة في وهو بلفور وعد قبل ما ومنذ الفلسطيني الشعب أن المركز وذّكر

 يغلتفر والسبل الوسائل بكل يسعى الذي المشروع ذلك الصهيوني، المشروع مع مباشرة مواجهة

 عدمو مسؤولياته أمام الوقوف الدولي المجتمع من يستدعي الذي األمر األصليين، سكانها من األرض

 العقود دارم على االحتالل شجعت التي السياسة تلك المعايير، إزدواجية مربع ومغادرة بمكيالين الكيل

 .الفلسلطيني الشعب بحق المستمرة وانتهاكاتها جرائمها في قدماً  للمضي الماضية

 الجرائم، من المزيد القتراف الدوام على االحتالل يشجع المريب الدولي الصمت إن المركز وقال 

 .ينيالفلسط الشعب على بعدوانه االحتالل الستمرار أخضر ضوء أنه على يفسر الصمت هذا إن وأن

 الحياة في والحق االنسان حقوق بحالة الخاصين والمقررين المتحدة األمم" شمس" مركز ودعا

 لسطينيةالف األراضي عموم في االحتالل قوات ترتكبها التي الجرائم لوقف الفوري التحرك بضرورة

 جرائمها على لمحاسبتها الدول لقضاءا أمام االحتالل دولة لمالحقة الجهود تنسيق ضرورة وإلى ،

 إلى دوليال المجتمع ودعا كما الدولي، القضاء أمام قادتها لمساءلة الفلسطينيين، بحق ترتكبها التي

 .الفلسطيني للشعب الدولية الحماية توفير
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