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حول مكتب ممثل االحتاد األوروبي يف الضفة الغربية وقطاع غزة بيان صادر عن 
 لالحتفال ،عن البعثات الدبلوماسية قرية قصرة يف نابلس رؤساء وممثلينزيارة 

 معارضتهم املستمرة لسياسة يؤكدون فيه يف إطالق موسم قطف الزيتون، 

 املتزايداالستيطان اإلسرائيلية وقلقهم من عنف املستوطنين  
21/10/2021 

 
 

زار اليوم رؤساء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية لكل من بلجيكا واالحتاد األوروبي 
وفرنسا وإيطاليا والنرويج والسويد واململكة املتحدة قرية قصرة يف نابلس. حيث احتفلوا مع أهايل 

ن. دية كبيرة للفلسطينييالقرية يف إطالق موسم قطف الزيتون، الذي يحمل أهمية ثقافية واقتصا
تأتي هذه الزيارة بتنظيم من القنصلية البريطانية العامة بالقدس وبالتنسيق مع هيئة مقاومة 

 اجلدار واالستيطان واجملتمع احمللي.

ىل السكان احملليين، الذي بدورهم حتدثوا عن عنف املستوطنين يف إاستمع املشاركون 
يؤثر سلبياً على قرية قصرة منذ عدة أعوام، حيث يشهد موسم حمافظة نابلس، والذي أثر وما زال 

قطاف الزيتون ارتفاعاً بعدد احلوادث الناجتة عن عنف املستوطنين. أكد الفريق الدبلوماسي 
املشارك معارضتهم املستمرة لسياسة االستيطان اإلسرائيلية وقلقهم من عنف املستوطنين املتزايد. 

كقوة حمتلة، ملزمة بموجب القانون الدويل بحماية السكان الفلسطينيين كما أشاروا إىل أن إسرائيل، 
من هجمات املستوطنين، واحلفاظ على النظام العام بطريقة حمايدة تضمن حماية الفلسطينيين 

 وممتلكاتهم.
القنصل البريطاين العام ديان كورنر: "املشاركة يف موسم قطف  وبهذه املناسبة قالت

ال أن ما نسمعه عن عنف املستوطنين املستمر واملتزايد منذ بدء املوسم امر إية، الزيتون ممتعاً للغا
حمبط جداً. يجب حماسبة املستوطنين املسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين ويجب على 

يع سرائيل أن تتخذ جمإالسلطات اإلسرائيلية إجراء حتقيق شامل يف هذه احلوادث، حيث ينبغي على 
 الالزمة حلماية الفلسطينيين من مثل هذا العنف".اإلجراءات 

ممثل االحتاد األوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "أشجار الزيتون  جانبه، أضاف من
يف فلسطين ليست جمرد مصدر دخل، فهي جزء من الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية. تقع معظم 

يث يواجه املزارعون الفلسطينيون هجمات أشجار الزيتون يف املنطقة )ج( من الضفة الغربية ح
متكررة من قبل املستوطنين اإلسرائيليين. هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تقدم السلطات 
اإلسرائيلية مرتكبيها إىل العدالة. سيواصل االحتاد األوروبي دعمه للمزارعين الفلسطينيين، وال سيما 

اسي املعروف املتمثل يف دعم حل الدولتين واحلفاظ يف املنطقة )ج(، وهذا يتماشى مع هدفنا السي
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على الوجود الفلسطيني يف املنطقة )ج( التي ال تزال تشكل جزءًا ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية 
 احملتلة".

لتنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة  خالل الزيارة، أطلع مكتب األمم املتحدة
وطنين األخيرة ضد الفلسطينيين يف جميع أنحاء الضفة الغربية ويف املشاركين على هجمات املست

ن عدد هجمات املستوطنين والتي تسفر عن سقوط أمنطقة نابلس على وجه اخلصوص. حيث 
 .2016ضحايا فلسطينيين يزداد بشكل سنوي منذ عام 

ي راضملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن ما يقارب من نصف األ اً ووفق
 80.000ماليين شجرة زيتون. تعتمد ما بين  10الزراعية الفلسطينية يف الضفة الغربية مزروعة ب 

 أسرة يف الضفة الغربية على زيت الزيتون كمصدر أويل أو ثانوي للدخل. 100.000و
، قامت القنصلية البريطانية العامة يف القدس والبعثات الدبلوماسية 2014منذ عام 

جتمعاً فلسطينيًا، من خالل توفير األدوات الزراعية ومن خالل التواجد  180أكثر من خرى بدعم األ
ثناء القطف. ستواصل القنصلية البريطانية العامة هذا أمع املزارعين الذي يوفر احلماية والدعم 

العام بتقديم دعم مماثل يف ثالث مواقع خمتلفة بالضفة الغربية، مع التركيز بشكل خاص على 
عات الفلسطينية التي تعاين من حمدودية الوصول ألراضيها، أو التي تواجه خطر الهدم أو عنف التجم

 املستوطنين.



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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