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النطق بالحكم في قضية ريتشيل كوري يوم  22أغسطس 2162م
(أوليمبيا -والية واشنطن -الواليات المتحدة األمريكية  61 -مايو 2162م) سيتم النطق بالحكم في الدعوى المدنية ضد دولة اسرائيل في
قضية قتل ناشطة السالم االمريكية ريتشيل كوري قبل أكثر من تسعة أعوام في يوم الثالثا  22أغسطس 2162م بالمحكمة المركزية
بحيفا في الساعة التاسعة صباحً ا.
والدا ريتشيل كريج وسيندي كوري وأختها ساره كوري سيمبسون سيسافرون إلى إسرائيل استبا ًقا للجلسة وسيتواجدون في قاعة المحكمة
لالستماع إلى الحكم.
ريتشيل كوري هي ناشطة حقوق انسان قتلت بتاريخ  61مارس 2112م في رفح ،بعد أن سحقتها جرافة كاتربيالر من طراز )(D-9R
تابعة للجيش االسرائيلي بينما كانت تتظاهر سلميا ضد هدم منازل المدنيين الفلسطينيين .ريتشيل التي كانت تبلغ من العمر  22سنة يوم
مقتلها من سكان مدينة اوليمبيا بوالية واشنطن االمريكية.
يذكر أن عائلة ريتشيل كوري قد وكلت المحامي حسين أبو حسين لرفع القضية سنة 2112م ضد دولة إسرائيل بدعوى مسؤليتها عن
مقتل ريتشيل وفشلها في اجرا تحقيق شامل ونزيه في ممارسات الجنود المسؤلين عن مقتلها .الحكومة اإلسرائيلية من جهتها تدعي أن
سائق الجرافة لم يكن بإمكانه رؤية ريتشيل وأنها أخطأت بتواجدها في منطقة تشهد عمليات حربية .كما تدعي الحكومة أن تحقيقات
الشرطة العسكرية برأت طرف الجيش اإلسرائيلي من أية مسؤلية عن مقتل ريتشيل .لكن أربعة شهود عيان من حركة التضامن الدولية
) (ISMأكدوا في شهادتهم أن الجنود في الجرافة كان بإمكانهم رؤية ريتشيل بشكل واضح أثنا تقدم الجرافة نحوها .وزارة الخارجية
األمريكية من جهتها أكدت أن إسرائيل فشلت حتى االن في اجرا تحقيق شامل وعادل ونزيه في مالبسات القضية.
المرافعات الشفهية في القضية بدأت بتاريخ  61مارس 2161م واستمرت على مدار  62جلسة عقدت خالل العامين الماضيين واستمعت
فيها هيئة المحكمة إلى  22شاه ًدا قيدت شهاداتهم في أكثر من  2111صفحة في سجالت القضية.
الحدث :جلسة النطق بالحكم في القضية المدنية في مقتل ريتشيل كوري والتي رفعتها عائلتها ضد إسرائيل
الزمان :الثالثا  22أغسطس 2162م في الساعة التاسعة صباحً ا
المكان :قاعة المحكمة برئاسة القاضي عوديد جيرشون ،الطابق السادس ،المحكمة المركزية بحيفا 62 ،شارع بايالم بحيفا
يرجى توجيه االستفسارات الصحفية إلى:
عبر البريد اإللكترونيpress@rachelcorriefoundation.org :

أو عبر الهاتف :ستاسي سوليڤان (في اسرائيل)00972 54-280-7572 :
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