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 اجملتمع الدويل فيه تطالبوزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية بيان صادر عن 
نمطية  سروكيف توفير احلماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية،  بتحمّل مسؤولياته

 يسرائيلاالحتالل اإلردود الفعل الدولية املتدنية والبائسة جتاه جرائم 
11/8/2022 

 
 

واملغتربين بشدة هدم مدرسة جتمع عين سامية البدوي قرب بلدة تدين وزارة اخلارجية 
كفر مالك شرق رام الله، وتعتبره امتداداً حلرب االحتالل على الوجود الفلسطيني يف تلك املناطق 
وغيرها من املناطق املصنفة )ج( بهدف الغائه تمهيداً للسيطرة على األرض وتخصيصها لصالح 

اداً حلرب االحتالل التجهيلية واستهدافه للمؤسسات التعليمية ستيطان، كما تعتبره امتداال
الفلسطينية خاصة يف القدس الشرقية احملتلة، كجزء ال يتجزأ من عمليات هدم واسعة النطاق 

ن ريحا وبلدة حوساأللمنازل واملنشآت الفلسطينية التجارية واالقتصادية كما حصل باألمس يف 
كما تدين الوزارة بشدة اعتداءات وانتهاكات ميليشيات  .غرب بيت حلم ويف القدس احملتلة

رضهم وممتلكاتهم أاملستوطنين وعناصرهم اإلرهابية املنظمة ضد املواطنين الفلسطينيين و
براهيمي ومقدساتهم، كما حصل مؤخراً يف مسافر يطا، ويف اقتحامهم بشكل جماعي للحرم اإل

 .الشريف يف اخلليل

وجرائم قوات االحتالل وميليشيات املستوطنين املسلحة التي تؤكد الوزارة أن انتهاكات 
ية رسمية تسابق الزمن يف تنفيذ عمليات الضم التدريجي الزاحف إسرائيلتتكرر يومياً تعكس سياسة 

للضفة الغربية احملتلة بما فيها القدس الشرقية والتعامل معها كعمق استراتيجي لتعميق وتوسيع 
ية بشكل يومي تشد سرائيلولة فلسطين، بما يعني أن احلكومة اإلاالستيطان على حساب أرض د

احلبال على رقبة احللول السياسية للصراع وأية فرصة إلحياء عملية السالم وفقاً لقرارات الشرعية 
الدولية ومبدأ حل الدولتين، وتمارس أبشع أشكال التخريب املتعمد ألية جهود دولية وإقليمية 

 .يسرائيلالسياسي حلل الصراع أو لبناء الثقة بين اجلانبين الفلسطيني واإل مبذولة الستعادة األفق

ية املسؤولية الكاملة واملباشرة عن هذه اجلرائم سرائيلحتمل الوزارة احلكومة اإل
ية رسمية وصريحة للعنف ودوامة إسرائيلوتداعياتها اخلطيرة على ساحة الصراع باعتبارها دعوة 

جهتها ستتابع الوزارة القرار االستعماري العنصري بهدم مدرسة عين  من .العنف بديالً للسالم
سامية وغيرها من اجلرائم بالتنسيق مع الشركاء على املستويات كافة، ومطالبة اجملتمع الدويل 

 .بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية جتاه تلك اجلرائم

قدمتها اليونسكو حتمل تطالب الوزارة األمم املتحدة ومنظماتها اخملتصة ويف م
مسؤولياتها يف توفير احلماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية، كما تطالب اجملتمع الدويل بكسر 
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 كقوة احتالل، والبدء بتحرك دويل إسرائيلنمطية ردود الفعل الدولية املتدنية والبائسة جتاه جرائم 
ى شعبنا ومقدراته وحقوقه، وممارسة جاد واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لوقف تغول االحتالل عل

جبارها على االنخراط يف عملية سياسية حقيقية تفضي ية إلسرائيلالضغط الالزم على احلكومة اإل
ساس جلميع التوترات واملشاكل التي تشهدها ساحة الصراع بإنهاء االحتالل، باعتباره اجلذر األ

 .واملنطقة برمتها



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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