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ركية ياإلدارة األم بيان صادر عن وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية تطالب فيه
 خطوات عملية تضمن وقفه فورا   إىلترجمة موقفها الرافض لالستيطان 
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تدين وزارة اخلارجية واملغتربين بأشد العبارات مصادقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على 
خمطط استيطاين إلقامة مستعمرة جديدة على أراضي املواطنين الفلسطينيين يف بلدة ديراستيا وسط 

 سمنتية علىإقدام قوات االحتالل على وضع مكعبات إالضفة الغربية احملتلة، كما تدين بشدة 
املدخل الرئيس ملسافر يطا قرب قرية التواين جنوب اخلليل ألحكام السيطرة على املنطقة وإغالقها 
تمهيدا  لالستيالء عليها والتحكم يف احلركة منها واليها، كما تدين بشدة رفض سلطات االحتالل 

الظهر شمال الضفة إخالء البؤرة االستيطانية "حومش" املقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة 
شجرة زيتون قرب يطا،  200قدام عصابات املستوطنين على تدمير ما يقارب إالغربية، وكذلك 

وغيرها من االنتهاكات واجلرائم االستيطانية التي تتعرض لها البلدات والقرى الفلسطينية وعموم 
 املناطق املصنفة )ج( التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية احملتلة.

تبر الوزارة أن املصادقة على بناء مستوطنة جديدة يف حمافظة سلفيت يندرج يف إطار تع
راضي أحتويل جميع املستعمرات اجلاثمة على  إىلخمطط استعماري توسعي عنصري يهدف 

جتمع استيطاين واحد وضخم يرتبط بتجمع استيطاين ضخم آخر يف  إىلحمافظتي سلفيت وقلقيلية 
عمق األراضي الفلسطينية يف حمافظة رام الله من جهة الشمال  إىلتد جنوب حمافظة نابلس ويم

نفاق أاألغوار الفلسطينية، ويرتبط بالعمق اإلسرائيلي، بما يعنيه ذلك من شبكة طرق و إىلوصوال  
وصال الضفة الغربية احملتلة وحتويل أواسعة، ومصادرة آالف الدونمات الفلسطينية، وتقطيع 

براج جمرد جزر حماصرة، معزولة، خمنوقة باالستيطان واحلواجز واأل ىلإاملناطق الفلسطينية 
العسكرية وتغرق يف حميط استيطاين ضخم، هذا باإلضافة الرتكاب سلطات االحتالل لنفس اجملزرة 

ئيلي معان إسراإواجلريمة يف األغوار ومسافر يطا والقدس احملتلة وعموم األراضي الفلسطينية، يف 
 ة الغربية احملتلة وتدمير مستقبل األجيال الفلسطينية.رسمي على ضم الضف

غالق الباب نهائيا  أمام أية فرصة إ إىلتؤكد الوزارة أن هذه اجلريمة املتواصلة تؤدي 
إلحياء عملية السالم على أساس حل الدولتين، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية 

سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، وهو األمر الذي يعمق القابلة للحياة، املتصلة جغرافيا ، ذات ال
من الرفض اإلسرائيلي االنصياع لقرارات الشرعية الدولية، بل ويخلق وقائع جديدة يصبح معها 

ن عمليات تعميق االستيطان تفجير ممنهج لساحة إاحلديث عن حل الدولتين غير ممكن وغير واقعي. 
تبعاته ونتائجه السياسية والقانونية، كما يتحمل اجملتمع الصراع تتحمل احلكومة اإلسرائيلية 
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الدويل املسؤولية عن نتائج صمته على جرائم االستيطان املتواصلة، وتخليه عن مسؤولياته يف 
 إجبار دولة االحتالل على االنصياع للقانون الدويل واتفاقيات جنيف واالتفاقيات املوقعة.

عا  ستحياء عملية السالم ومل يبق مإناق على فر  تؤكد الوزارة أن االستيطان يشدد اخل
من الوقت أمام اجملتمع الدويل لإلستمرار يف اعتماد سياسة إدارة الصراع أو الكيل بمكيالين 
بازدواجية معايير مفضوحة. وعليه تطالب الوزارة اجملتمع الدويل واإلدارة األمريكية بترجمة 

 خطوات عملية جتبر دولة االحتالل على وقفه فورا .إجراءات و إىلاملوقف الرافض لالستيطان 



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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