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بيان صحفي
للنشر الفوري
 12آب/أغسطس 1121

النطق بالحكم في الدعوى القضائية بشأن مقتل ريتشيل كوري
في  12آب/أغسطس
أسرة ريتشيل كوري ستعقد مؤتمراً صحفيا ً في حيفا
(حيفا ،إسرائيل –  12آب/أغسطس  – )1121ستعلن المحكمة عن الحكم في الدعوى المدنية ضد دولة
إسرائيل بشأن مقتل ناشطة السالم ريتشيل كوري قبل ما يزيد عن تسعة أعوام .وستُعقد جلسة النطق بالحكم
في المحكمة المركزية في حيفا في تمام الساعة التاسعة صباحا ً يوم  12آب/أغسطس .1121
ريتشيل كوري ،مواطنة أمريكية تبلغ من العمر  12عا ًما من مدينة أولمبيا في والية واشنطن ،قتلت في مدينة
رفح في قطاع غزة بينما كانت تحتج بصفة سلمية ضد هدم منازل مدنيين فلسطينيين ،إذ سحقتها جرافة
إسرائيلية من نوع كاتربلر طراز .D9-R
رفعت أسرة ريتشيل كوري الدعوى القضائية في عام  1112حيث يمثلهم المحامي حسين أبو حسين ،وتتهم
الدعوى دولة إسرائيل بالمسؤولية عن مقتل ريتشيل والتقاعس عن إجراء تحقيق كامل وموثوق بشأن القضية.
وقال كريج كوري ،والد ريتشيل" ،الدعوى القضائية هي خطوة صغيرة فقط في العملية التي انهمكت فيها
أسرتنا للبحث عن الحقيقة والعدالة .وتؤكد األدلة المتزايدة المقدمة للمحكمة على تعطُّل نظام المساءلة – وهو
أمر تغاضت عنه سلطات الواليات المتحدة على الرغم من استنتاجها بأن التحقيق اإلسرائيلي العسكري لم يكن
"شامالً أو موثوقًا أو شفافًا".
وكانت الشهادات الشفهية في القضية قد بدأت في  21آذار/مارس  ،1121وقد عقدت المحكمة  22جلسة منذ
ذلك الوقت أدلى بها  12شاهداً بشهاداتهم .وقد كشفت المحكمة عن قصور خطيرة في التدريج القيادي
العسكري بما يتعلق بمقتل المدنيين والتدمير العشوائي لممتلكاتهم على يد الجيش اإلسرائيلي في جنوب غزة.
وقال المحامي حسين أبو حسين الذي يمثل أسرة كوري في القضية" ،ال تسعى هذه المحاكمة إلى محاسبة
األشخاص الذين أخفقوا في حماية حياة ريتشيل فحسب ،بل أيضا ً نظام التحقيقات العسكرية المعيب الذي يفتقر
للحياد والشمول .وثمة التزام على دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي بأن تطبق كافة اإلجراءات االحتياطية
الممكنة لتجنيب المدنيين مخاطر العمليات العسكرية .وقد انتهك الجيش اإلسرائيلي هذا المبدأ انتهاكا صارخا ً
عندما تسبب بمقتل ريتشيل كوري ،ويجب إخضاعه للمحاسبة".
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سيقرأ القاضي عوديد غيرشون حكم المحكمة ،ومن المتوقع أن تستغرق القراءة وقتا ً قصيراً .وبعد النطق
بالحكم ستعقد أسرة كوري مؤتمراً صحفيا ً في فندق كولوني الذي يقع على مسافة قريبة من مبنى المحكمة.
سيكون المؤتمر الصحفي مفتوحا ً لوسائل اإلعالم فقط ،وسيبدأ بعد ساعة تقريبا ً من انتهاء النطق بحكم
المحكمة .لمزيد من المعلومات يُرجى االتصال مع ستايسي سوليفان.
الحدث :جلسة للمحكمة للنطق بالحكم في قضية القتل غير المشروع للناشطة ريتشيل كوري والمرفوعة ضد
دولة إسرائيل.
الموعد :يوم الثالثاء ،الموافق  12آب/أغسطس  ،1121الساعة  0:11صباحا ً
المكان :قاعة المحكمة الخاصة بالقاضي عوديد غيرشون ،محكمة حيفا المركزية ،شارع باليام  ،21حيفا،
إسرائيل.
مؤتمر صحفي :سيُعقد مؤتمر صحفي بعد صدور الحكم مع أسرة كوري والمحامي حسين أبو حسين الذي
يمثل األسرة ،وذلك في فندق كولوني ،شارع بن غوريون  ،12حيفا.)http://www.colonyhaifa.com/( .
الوقت المتوقع لبدء المؤتمر الصحفي  21:21صباحاً ،وسيكون مفتوحا ً لوسائل اإلعالم فقط.
لالستفسارات الصحفية :البريد اإللكترونيpress@rachelcorriefoundation.org :

هاتف :ستايسي سوليفان (في إسرائيل)  +972-54-280-7572أو +972-52-952-2143
لالطالع على معلومات حول المحاكمة وآخر األخبارhttp://rachelcorriefoundation.org/trial :
لمتابعة أخبار المحاكمة على موقع تويتر@rcfoundation :
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