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بيان صحايف صادر عن املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان يدين فيه جريمة القتل
التي اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي وراح ضحيتها الطفل حممد عبد الله صالح
سليمان ( 61عاماً) ،والذي تعرض إلطالق نار مباشر يف برج عسكري عند مدخل

بلدة سلواد ،شمال شرقي مدينة رام الله

6266/1/61

يدين املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان جريمة القتل التي اقترفتها قوات االحتالل
اإلسرائيلي وراح ضحيتها طفل فلسطيني تعرض إلطالق نار مباشر من قبل جنود االحتالل يف
برج عسكري عند مدخل بلدة سلواد ،شمال شرقي مدينة رام الله .وتؤكد حتقيقات املركز أن قوات
االحتالل أطلقت النار جتاه الطفل دون أي مبرر من مسافة حوايل  02متراً ،أثناء وجوده يف
الشارع دون أن تشهد املنطقة أية أحداث ،وترك ينزف لنحو ساعتين دون السماح بتقديم املساعدة
له.
ووفق حتقيقات املركز ،ففي حوايل الساعة  03:2مساء يوم اجلمعة املوافق
 ،6266/1/60بينما كان عدد من الشبان والفتية يتواجدون يف منطقة اجلنيدي احملاذية لشارع
 12االلتفايف عند مدخل بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله ،أطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي
املتمركزون يف البرج العسكري املقام عند مدخل البلدة ،النار جتاه الطفل حممد عبد الله صالح
سليمان61 ،عاماً ،ما أدى إىل إصابته وسقوطه أرضًا .تركت تلك القوات الطفل ينزف حوايل
ساعتين ومنعت وصول سيارة إسعاف فلسطينية إليه ،وأطلقت النار بكثافة عشوائيا ملنع وصول
املواطنين إليه أيضا .بعد ذلك وصلت سيارة إسعاف إسرائيلية اىل املنطقة ،وقدمت له إسعافات
أولية ،قبل نقله إىل إحدى املشايف داخل مدينة القدس .ويف حوايل الساعة  6302فجر يوم السبت
املوافق  ،6266/1/60تلقت عائلته خبر وفاته متأثرًا بإصابته.
وأفاد املواطن عبد الله سليمان ،والد الطفل ،لباحثة املركز ،أنهم تبلغوا من االرتباط املدين
الفلسطيني أن جنله حممد أصيب برصاص قوات االحتالل ،ونقل بطائرة مروحية إسرائيلية إىل
مشفى إسرائيلي (هداسا عين كارم) يف القدس ،والحقا تبلغ بوفاته متأثرًا بإصابته بعيار نار يف
ذقنه.
ومنذ بداية العام ،أسفرت اعتداءات قوات االحتالل عن مقتل  1:مواطناً ،بينهم  04مدنياً،
منهم  60طفالً و 0نساء ،إحداهن الصحفية شيرين أبو عاقلة ومواطن قتله مستوطن ،والبقية
ناشطون ،منهم  1قضوا يف عمليتي اغتيال ،وإصابة مئات آخرين بجروح.

 املصدر 3املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان
https://tinyurl.com/2szs3tav
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يكرر املركز دعوته اجملتمع الدويل للتحرك الفوري لوقف جرائم االحتالل ووقف
ازدواجية املعايير يف تطبيق القانون الدويل ،ويدعو على نحو خاص املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية للعمل بشكل جدي يف الوضع الفلسطيني ،أسوة بتحركه الفوري يف أوكرانيا.
ويجدد املركز مطالبته لألطراف السامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها
الواردة يف املادة األوىل من االتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن حتترم االتفاقية وأن تكفل
احترامها يف جميع األحوال ،كذلك التزاماتها الواردة يف املادة  601من االتفاقية بمالحقة
املتهمين باقتراف خمالفات جسيمة لالتفاقية ،علماً بأن هذه االنتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً
للمادة  601من اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيين وبموجب البروتوكول اإلضايف األول
لالتفاقية يف ضمان حق احلماية للمدنيين الفلسطينيين يف األرض احملتلة.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

