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ان احتضإىل أن  بيان صادر عن وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية تشير فيه
 تفرض على اجملتمع الدويل  ،حممد سليمةالشاب، سرائيل الرسمية لقتلة إ

 رهابعادة تعريف اإلإ
5/12/2021 

 
 

تسابق باألمس أركان احلكومة اإلسرائيلية وقادتها العسكريين واألمنيين على احتضان 
 ا  عناصر حرس احلدود وقوات األمن الذين ارتكبوا جريمة قتل الشهيد سليمة، فيما يُشبه إجماعودعم 

إسرائيليا  رسميا  على دعم القتلة والتفاخر )ببطوالتهم( حتت ذرائع وحجج واهية، مستخدمين 
ار دعبارات تُمثل اعترافات إسرائيلية حقيقية بحجم تورط املستوى السياسي وقادة االحتالل يف إص

التعليمات والتوجيهات التي تسمح جلنود االحتالل باستباحة حياة الفلسطينيين دون أي خطر 
 سرائيلي نفتايلبرز هذه االعترافات العلنية ما صرح به رئيس الوزراء اإلأحقيقي يتهدد جنودهم. 

وغيره  دعم عناصر حرس احلدود وقوات األمن(،أبينت: )هذا املتوقع من جنودها وهكذا هم فعلوا، 
من الوزراء واملسؤولين اإلسرائيليين، كما أن هذه املواقف تُشكل ضوءا  اخضرا  جلنود االحتالل 

 ملواصلة ارتكاب املزيد من اجلرائم بحق املواطنين الفلسطينيين.

"يوعز هندل" مطالبا  بفرض  ليس هذا فحسب، بل تمادى وزير االتصاالت اإلسرائيلي
ب العامود والبلدة القديمة بالقدس، ومنع الفلسطينيين من التجول فيها السيادة اإلسرائيلية على با

دون تفتيش حسب قوله. إن الوزارة إذ تدين بشدة تصريحات ومواقف املسؤولين اإلسرائيليين التي 
ة ن املؤسسة الرسميأعلى أن اجلريمة مُركبة، و جديدا  تدعم وتبرر هذه اجلريمة، فإنها تعتبرها تأكيدا 

يلية مسؤولة عن هذه اجلريمة خارج القانون وغيرها من اجلرائم التي ترتكب بحق الشعب اإلسرائ
ية جهة رسمية عن هذه اجلرائم التي ترتكب خارج القانون بدء أالفلسطيني. وعليه ، ال يمكن استثناء 
منية بحكومته وطاقمه األمني والقيادات العسكرية واأل برئيس الوزراء االسرائيلي ومرورا 

عادة النظر يف كل ما يسمى إملرجعيات القانونية والتشريعية. تطالب الوزارة اجملتمع الدويل وا
عادة تقييم ودراسة إبحق الفلسطينيين حتت االحتالل، و رهاب الذي تطلقه إسرائيل جزافا باإل

 مر جلهةرهاب وملحقاته وعدم ترك األجل اعادة صياغة تعريف اإلأسلوكيات االحتالل برمته، من 
سقاطه على اجملتمع الدويل. على إبرتهايد لصياغة هذا التعريف وأإسرائيل كدولة احتالل و

مور كما املسؤولين يف اجملتمع الدويل البدء بعملية مراجعة شاملة وصياغتها لكي تظهر حقيقة األ
 مس يف باب العامود.أهي وكما ظهرت يوم 

لفتاح الشريف يف اخلليل وغيرها من عدام الشهيد عبداإسنوات يف جريمة  5كما ظهرت قبل 
ن اجملتمع الدويل مطالب بتحمل مسؤولياته حيال استمرار هذا االحتالل الطويل ومدلوالته إاجلرائم. 

                                                           

 :دولة فلسطين، وزارة اخلارجية واملغتربين املصدر 
http://www.mofa.pna.ps/ps/ps7874 



2 
 

رض وتأثيراته على املواطنين الفلسطينيين حتت االحتالل، وعدم االستسالم لألمر الواقع على األ
 وجب على اجملتمع الدويل عدم القبول به والعمل على والقبول به. فكما مل يقبل به الشعب الفلسطيني

سرائيل املزيد من الوقت للقضاء على فرصة إدارة الصراع تمنح انهائه وليس االكتفاء بآليات إل
ساس حل الدولتين. إن خشية اجملتمع الدويل من انتقاد دولة االحتالل تعكس أحتقيق السالم على 

هر ن تكون دولة االحتالل حتت اجملأ تمع الدويل واسرائيل، فبدال خلال كبيرا يف شكل العالقة بين اجمل
واملراقبة واملساءلة واحملاسبة، نرى العكس من ذلك حيث بات اجملتمع الدويل حتت اجملهر 

سرائيلي، يف خلل جوهري مريب يعكس حالة اخلوف الدويل من سطوة دولة واملساءلة واحملاسبة اإل
من جهتها تتابع الوزارة هذه اجلريمة املوثقة من كافة جوانبها  برتهايد عليه.االحتالل واأل

وتفاصيلها تمهيدا  لرفعها إىل احملكمة اجلنائية الدولية، متوقعين منها التحرك الفوري حتى ال تتهم 
هي األخرى بالتهرب من مسؤوليتها وخضوعها البتزاز إسرائيل ومن يقف خلفها من دول عظمى 

 حتميها من كل انتقاد.



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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