
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

أن دولة اإلحتالل  فيهتؤكد وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية بيان صادر عن 
 واملناخات "صفقة القرن"واليمين احلاكم فيها ومستوطنيها تستغل اإلسرائيلي 

 التي أوجدتها لتنفيذ أكبر عدد ممكن من خمططاتها اإلستعمارية التوسعية، 

 لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية احملتلة 
18/2/2020 

 
 

تدين وزارة اخلارجية واملغتربين بأقسى العبارات العدوان الهمجي الذي قامت به مليشيات 
املستوطنين اإلرهابية املسلحة على املواطنين الفلسطينيين يف بلدة املغير شمال شرق رام الله، 

ماية جيش وإصابة عدد من رعاة األغنام بكسور ورضوض تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، ذلك بح
يذكر أن بلدة املغير تتعرض بشكل متواصل إلعتداءات عناصر اإلرهاب اليهودي، يف إطار  .اإلحتالل

خطة إستعمارية توسعية تهدف إىل سرقة وابتالع املزيد من أراضي البلدة والقرى اجملاورة لها 
كل خاص لصالح توسيع عدد من البؤر اإلستيطانية التي حتاصرها من جميع اإلجتاهات، وبش

لتكريس اإلحتالل والسيطرة اإلستيطانية على سلسلة اجلبال اإلستراتيجية التي تقع يف تلك املنطقة 
وتطل على األغوار، بما يؤدي إىل خدمة شق الشارع اإلستيطاين الضخم الذي يربط الكتل اإلستيطانية 

 .التي تقع وسط الضفة مع األغوار

وطنيها تستغل أبشع إستغالل ومست فيها احلاكم واليمين اإلحتالل دولة أن الوزارة تؤكد 
صفقة القرن واملناخات التي أوجدتها لتنفيذ أكبر عدد ممكن من خمططاتها اإلستعمارية التوسعية، 
ويف املقدمة منها التحضيرات اجلارية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية احملتلة، ويف هذا اإلطار 

تيطانية املتطرفة اعتداءاتها على املواطنين الفلسطينيين يف طول يندرج تصعيد املنظمات اإلس
وعرض الضفة الغربية احملتلة بما فيها القدس الشرقية احملتلة وحميطها، كحلقة متقدمة يف 
مسلسل تنفيذ بنود صفقة القرن على األرض وبقوة اإلحتالل القائمة على األرض، وعليه، حتمل 

حكومة نتنياهو املسؤولية الكاملة واملباشرة عن إعتداءات قوات الوزارة إدارة الرئيس ترامب و
 .اإلحتالل واملستوطنين ضد املواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم

تطالب الوزارة الدول كافة بوضع عناصر اإلرهاب اليهودي على قوائم اإلرهاب، ومنعهم من دخول 
لوزارة حتركها مع اجلنائية الدولية لفتح حتقيق رسمي يف جرائم من جهتها تواصل ا .أراضيها

اإلحتالل ومستوطنيه، وصوالً حملاسبة جمرمي احلرب اإلسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو 
 .عسكريين أو مستوطنين

                                                           

  :دولة فلسطين، وزارة اخلارجية واملغتربين املصدر 
https://tinyurl.com/vstj5ak 



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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