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بتحقيق دويل  فيه تطالبوزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية بيان صادر عن 
االستعمارية  هتنفيذ مشاريعيف  املتواصلةاإلسرائيلي  فوري يف جرائم االحتالل

 التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين
02/02/0200 

 
 

حساب أرض دولة تواصل دولة االحتالل تنفيذ مشاريعها االستعمارية التوسعية على 
فلسطين، ضاربةً بعرض احلائط جميع املطالبات واملواقف الدولية واألممية التي تدين انتهاكاتها 

يومياً نشاهد ترجمات متعددة األوجه ويف مناطق خمتلفة لتلك  .وجرائمها وتطالب بوقفها
سرلة وتهويد أت املشاريع التي ال تتوقف، أبرزها ما تتعرض له القدس الشرقية احملتلة من عمليا

على مدار الساعة وعمليات تهجير قسري وإبعاد وطرد وقمع وتنكيل بمواطنيها املقدسيين، كما 
جتسدت باألمس وحشية دولة االحتالل وقواتها يف التنكيل وضرب املواطنين املتواجدين يف باب 

هذا يف وقت  .طفال والنساء، يف أبشع أشكال احلقد والكراهية والعنصريةالعمود بمن فيهم األ
تتواصل فيه عمليات ضم األغوار احملتلة وحماربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها، بما يف ذلك 

قدام قوات االحتالل على جتريف شارع حيوي معبد شرق تياسير، وما أورده اإلعالم العبري عن إ
ة لربطها خمططات إسرائيلية ملضاعفة أعداد املستوطنين باألغوار وشق طرق استيطانية ضخم

ذلك كله يتزامن مع استمرار حرب املستوطنين وميليشياتهم  .بالعمق اإلسرائيلي تمهيداً لضمها
اإلرهابية املسلحة على أراضي املواطنين الفلسطينيين وموسم قطاف الزيتون واقتالع وتقطيع 

ر شرف العشرات من أشجار الزيتون املثمرة كما حصل باألمس يف أراضي الناقورة وسبسطية ودي
 .قدامهم على شق طريق استيطاين يلتهم املزيد من أراضي الفلسطينيينإشمال غرب نابلس، و

تدين الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم االحتالل املتواصلة الهادفة لضم الضفة 
دويل حلاقها بدولة االحتالل، وتعتبرها استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بالقانون الإالغربية احملتلة و

يف سياق ذو صلة ترحب  .وبالشرعية الدولية وقراراتها وانقالباً ممنهجاً على االتفاقيات املوقعة
الوزارة باملداخالت واملواقف األممية التي شهدتها جلسة جملس األمن حول احلالة يف الشرق 

يف اجمللس  األوسط باألمس بما فيها املوقف الذي عبرت عنه مندوبة الواليات املتحدة األمريكية
بشأن عنف املستوطنين ضد املواطنين الفلسطينيين باعتباره عقبة أمام السالم، كما ترحب أيضاً 
بالتقرير الذي قدمه تور وينسالند منسق األمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط وما 

قت ترى الوزارة أن تضمنه من مواقف داعيةً اسرائيل الوفاء بالتزاماتها كقوة احتالل، ويف ذات الو
تلك املواقف غير كافية ومنقوصة ما مل تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة باجبار دولة 

تُخطئ  .0٣٣٢االحتالل على االنصياع للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ويف مقدمتها قرار 
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قواتها وعناصر سرائيل التحقيق يف جرائم وانتهاكات إبعض الدول واألطراف التي تطلب من 
تدرك أن دولة االحتالل هي من تصدر األوامر وتضع وأنها اإلرهاب اليهودي االستيطانية، خاصة 

اخملططات وتوفر احلماية والتمويل لعصابات املستوطنين التي تعيث فساداً وتخريباً يف األرض 
تكليف اجلالد  الفلسطينية احملتلة حتت رؤية وسمع وحماية جيش االحتالل، فالدول ال يمكنها

 .بالتحقيق يف جرائمه بحق الضحية الفلسطينية
نسان ضد تدعو الوزارة جلنة التحقيق املستمرة التي تشكلت من قبل جملس حقوق اإل

 .سرائيل حلقوق الشعب الفلسطيني أن تباشر عملها فوراًإانتهاكات 



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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