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المرصد يدين حملة التحريض الممنهجة على أسس قومية ودينية ومذهبية ويحذر من 
 تبعات جريمة االعتداء 

 
 على سيارة إسعاف كانت تقل جريحين سوريين بالقرب من مجدل شمس المحتلة  

 
 

المركز العربي لحقوق االنسان في الجوالن السورية المحتل –المرصد   
 

الجوالن السوري المحتل –مجدل شمس   

32-60-3602 

مجموعة من الشبان معظمهم من المراهقين على اعتراض  2602-60-22يوم أمس  أقدمت

سيارة إسعاف عسكرية تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي كانت تقل إثنين من الجرحى 

السوريين إلى أحد المستشفيات في شمالي إسرائيل. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المرصد 

م، فقد تم اعتراض السيارة ومهاجمتها بالحجارة في أحد الشوارع اإلعال وتلك الصادرة عن وسائل

الواقعة على أطراف مجدل شمس حوالي الساعة التاسعة مساًء، إال أن السائق تمكن من 

نة ئمتابعة السير إلى أن تم اعتراضها وتوقيفها مرة أخرى في مدخل مستوطنة "نفي أتيف" الكا

سوري المحتل والقائمة على أنقاض قرية جباثا على سفوح جبل الشيخ شمالي الجوالن ال

 .0601الزيت السورية التي احتلتها إسرائيل عام 

ووفقاً لمصادر المرصد، قام عشرات المراهقين بمحاصرة السيارة واالعتداء على الجريحين 

بالعصي والحجارة مما أسفر عن وفاة احدهم الحقاً في المستشفى في حين أصيب الثاني 

الخطورة. يشار إلى أن هذا االعتداء يأتي في الوقت التي تبذل فيه مساع حثيثة من  بجروح بالغة

قبل الفعاليات السياسية واالجتماعية في الداخل السوري لدرء الفتنة بين السوريين والحفاظ 

 على السلم األهلي، وقطع الطريق أمام المتربصين. 

انت تقلهم سيارة االسعاف ويستنكر حملة يدين المرصد جريمة االعتداء على الجريحين الذين ك

التحريض الممنهجة المتمثلة بإشاعة الكراهية بين السوريين على أسس قومية ودينية 

 ومذهبية، ويطالب:

جميع الحكومات والقوى وقف كافة اشكال التحريض التي تهدف إلشاعة الكراهية على  -

 أسس قومية ودينية ومذهبية وعرقية، وعدم إذكائها.

االحتالل اإلسرائيلي إجراء تحقيق في حادثة االعتداء، والتحقق من عدم ضلوع سلطة  -

جهات رسمية في تسريب معلومات تساهم في إشاعة الكراهية والقتل في سبيل 

 تحقيق مكاسب سياسية.

القوى والفعاليات السياسية واالجتماعية في الجوالن السوري المحتل إدانة جريمة  -

عاف، والعمل الفاعل والدؤوب على نزع فتيل الفتنة ووقف كافة االعتداء على سيارة اإلس

أشكال التحريض، واالمتناع عن المشاركة أي نشاط مؤيد ألي جهة تنتهج القتل بحق 

 السوريين.
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سكان الجوالن المحتل السوريين إعادة االعتبار للموقف الوطني المناهض لالحتالل،  -

وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية، والتاكيد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، 

 والدعوة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية بحق السوريين.

 

 

 انتهى

 


