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 وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية تؤكد فيه على متابعةبيان صادر عن 

 ومستوطنيه لضمان حماسبة ومعاقبة اإلسرائيلي جرائم االحتالل  

 مرتكبيها ومن يقف خلفهم
5/12/2021 

 
 

شد العبارات مسلسل االنتهاكات االسرائيلية املتواصلة أتُدين وزارة اخلارجية واملغتربين ب
رضه ومقدساته وممتلكاته التي ترتكبها قوات االحتالل وميليشيات وعناصر أشعبنا وبحق 

 250قدام ما يقارب إخرها هذا اليوم آرهابية يف طول الضفة الغربية وعرضها، كان املستوطنين اإل
قصى املبارك ويف مقدمتهم عضو الكنيست املتطرف بن غابير، مستوطناً على اقتحام املسجد األ

عداد املشاركين أن أبآداء طقوس وصلوات تلمودية وجوالت استفزازية يف باحاته، يالحظ وقيامهم 
قة. عوام السابيف تلك االقتحامات يف تزايد مستمر يف املرحلة احلالية مقارنةً مع مثيلتها يف األ

ة يف رض فلسطينية خاصأقدام عصابات املستوطنين وميليشياتهم املسلحة السيطرة على إوكذلك 
ليها، يف حماولة إجل الوصول أهيل طريق من أغوار الشمالية والشروع يف تالبقيعة باأل سهل

 مداهمة ىلإضافة رض وتخصيصها لصالح املشاريع االستيطانية التوسعية، باإلللسيطرة على األ
قوات االحتالل خلربة حمصة وتفكيك خيام املواطنين واالستيالء عليها، يف حين قامت عناصر 

ىل إنوار اليهودي على مفترقات الطرق املؤدية ن العدوانية بنصب شمعدانات عيد األاملستوطني
غوار وحسم مستقبلها من سرلة األأغوار، كجزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة لتهويد واأل

عتداء على املزارعين رهاب اليهودي بالهجوم واالجانب واحد وبقوة االحتالل. كما قامت عناصر اإل
جبرت قوات االحتالل وشرطته املواطن معاذ الرجبي على هدم أسطينين يف مسافر يطا، يف حين الفل

طار عدوان االحتالل الشامل على إمنزله ذاتياً يف بيت حنينا. تندرج هذه االنتهاكات واجلرائم يف 
تقويض لالوجود الفلسطيني يف القدس ويف املناطق املُصنفة "ج" وكانه بهذا التصعيد يسابق الزمن 

 ، وبعاصمتها القدسقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً ية فرصة إلأ
الشرقية، وحسم مستقبل قضايا احلل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة ولصالح مشاريع 

 سرائيل االستعمارية العنصرية.إ
ية قليمر العامل يف تخريب اجلهود اإلن دولة االحتالل ماضية على سمع وبصأتؤكد الوزارة 

طالق املفاوضات بين اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، إحياء عملية السالم ووالدولية الهادفة إل
لة. برتهايد" بغيض يف فلسطين احملتأيضاً يف استكمال تأسيس وبناء نظام فصل عنصري "أماضية 

ة عن فشله ليس فقط يف وقف جرائم االحتالل ُتُمّل الوزارة اجملتمع الدويل املسؤولية الكامل
يضاً عجزه يف احترام مسؤولياته والوفاء بها أومستوطنية ويف مقدمته جريمة االستيطان، وانما 
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خاصة مسؤوليته عن تنفيذ مئات القرارات االممية اخلاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك تخليه عن 
الحتالل على انتهاكاتها وخروقاتها اجلسيمة مسؤولياته يف مسائلة وحماسبة ومعاقبة دولة ا

تفاقيات املوقعة. تُطالب الوزارة نساين، اتفاقيات جنيڤ، واالللقانون الدويل، القانون الدويل اإل
ممي املألوفة مع دولة من اخلروج عن صيغ التعامل األاجملتمع الدويل ويف مقدمته جملس األ

 و التزاماً. تؤكدأو احتراماً أسرائيل وال تقيم لها وزناً إ االحتالل وخروقاتها التي باتت تتعايش معها
ثمان باهظة من حياته ومستقبل أن ينفذ، ومل يعد قادراً على دفع أن صبر شعبنا على وشك أالوزارة 

جياله بسبب وجود االحتالل وتواطؤ املؤسسات االممية معه. من جهتها تتابع الوزارة انتهاكات أ
ها دانة دولية لإوسع أحلشد  طراف كافة وصوالًومستوطنيه الثنائية واملتعددة األوجرائم االحتالل 

 وحماسبة دولة االحتالل ومعاقبتها على جرائمها.



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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