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وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية تؤكد فيه أن اجملتمع الدويل بيان صادر عن 
على وشك السقوط النهائي أمام اختبار مبادئه وعدالة القضية الفلسطينية، يف ظل 

 العدوان اإلسرائيلي الذي تتعرض له الضفة الغربية والقدس احملتلة
21/10/2021 

 
 

والقدس احملتلة واملناطق املصنفة )ج( خاصةً حتت نيران الضفة الغربية احملتلة عامةً 
يف عدوانٍ وحشي وبشع يهدف إىل استكمال عمليات  االحتالل وبشكل يومي وعلى مدار الساعة،

سرلة وتهويد وضم القدس وتفريغها من أصحابها األصليين، وإىل تكريس سيطرة االحتالل على أ
تيجي لالستيطان االستعماري بأشكاله كافة، ويف املناطق املصنفة )ج( وتخصيصها كعمق استرا

استباحة مستمرة ألرض دولة فلسطين أقرب ما تكون إىل عملية قرصنة واختطاف للضفة الغربية 
احملتلة وإخراجها تماماً من أية عملية سياسية تفاوضية وفصلها عن أية جهود دولية وإقليمية 

لسطيني واإلسرائيلي، ذلك كله بقوة االحتالل مبذولة إلحياء عملية السالم بين اجلانبين الف
سرائيلي رسمي تشرف على تنفيذه احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة. إن ترجمات إوعنجهيته وبقرار 

هذا املشهد الدموي تتصاعد يومياً بأشكال خمتلفة ومتواصلة من اجلرائم واالنتهاكات التي تؤكد 
دية للسالم وتبحث عن خمارج تضليلية للمسؤولين بشكل قاطع أن دولة االحتالل وقادتها معا

الدوليين لتغطية هذه احلقيقة، بل وأكثر من ذلك، تقوم إسرائيل يومياً وكأنها تسابق الزمن يف حسم 
قضايا املفاوضات النهائية من طرف واحد وبقوة االحتالل، وحتدد عالقاتها مع الدول بما فيها 

عمها أو رفضها للخطوط احلمراء البارزة ملشروعها االستعماري اإلدارة األمريكية بناءاً على مدى د
التهويدي التوسعي يف الضفة الغربية احملتلة، وهو ما يفسر تصعيد االحتالل ومنظماته االستيطانية 
اإلرهابية من عدوانها املتواصل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كثابت ال يتغير من ثوابت 

ة جتاه األرض الفلسطينية احملتلة. خالل األيام املاضية وباألمس تتعرض السياسية اإلسرائيلي
القدس لنيران االحتالل كان أبرزها عمليات القمع الوحشية ضد املواطنين الفلسطينيين يف باب 
العامود، االستباحات اليومية واقتحامات املسجد األقصى املبارك، اقتحام قادة املتطرفين بن غفير 

ستفزازي لباب العامود والبلدة القديمة، إبعاد رئيس جلنة إعمار املقابر اإلسالمية وسموتريتش اال
سباط، عمليات االعتقال اجلماعية بالقدس احلاج مصطفى أبو زهرة عن مقبرة اليوسفية يف باب األ

 لضد املواطنين املقدسيين بمن فيهم االطفال والفتية والنساء والطلبة، استمرار عمليات هدم املناز
خرى كما حدث يف سلوان، خمططات التطهير العرقي املتواصلة أواملنشآت وتوزيع اخطارات بهدم 

ضد املواطنين املقدسيين من أحياء وبلدات القدس كما هو احلال يف سلوان وحي الشيخ جراح 
وغيرها، يف عملية استعمارية قل نظيرها لتكريس ضم القدس وفصلها عن حميطها الفلسطيني 
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هو  1٩٤٨بدولة االحتالل. هذا املشهد اإلجرامي الذي سيطر على الفلسطينيين قبل العام  واحلاقها
ذاته يتكرر بالقدس حالياً، ويتواصل ببشاعة أكبر ضد الوجود الفلسطيني الوطني واإلنساين يف 
املناطق املصنفة )ج( ، من استمرار عمليات سرقة ومصادرة وجتريف األرض الفلسطينية كما حصل 

شجرة زيتون يف بلدة املزرعة الغربية  ٣00مس يف واد رحال جنوب بيت حلم، إىل تقطيع وإبادة باأل
شمال رام الله ومنع املواطنين من الوصول إليها، سرقة ثمار الزيتون ومعدات زراعية يف قريوت 

 مغالق الطرق املعبدة والزراعية ملنع املواطنين من الوصول إىل أراضيهإجنوب نابلس، جتريف و
وقطف ثمار زيتونها، استمرار حرب االحتالل لفرض سيطرته التهويدية على املواقع التاريخية 
والدينية واألثرية التي تقع يف قلب املناطق الفلسطينية كما حصل مؤخراً يف اقتحام املستوطنين 

حياة و للمنطقة األثرية يف سبسطية، وغيرها من انتهاكات وجرائم االحتالل التي تسيطر على واقع
 الفلسطينيين يف الضفة الغربية احملتلة.

تدين الوزارة بأشد العبارات االنتهاكات واجلرائم اإلسرائيلية املتواصلة بحق الشعب 
الفلسطيني، وتعتبرها جتاوزاً جلميع اخلطوط احلمراء وانتهاكاً صارخاً للقانون الدويل وقرارات 

الب إسرائيل الرسمي على جميع االتفاقيات املوقعة األمم املتحدة واتفاقيات جنيف، وتعميقاً النق
مع اجلانب الفلسطيني، وإصراراً إسرائيلياً رسمياً على تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا 

سرائيلية معلنة على عملية السالم واحلل السياسي التفاوضي إالوطنية العادلة واملشروعة، وحرب 
ليمية وأمريكية ودولية النقاذ وحماية حل الدولتين. تعبر للصراع، وتخريب متعمد ألية جهود إق

الوزارة عن استغرابها الشديد من اكتفاء اإلدارة األمريكية واجملتمع الدويل ببعض بيانات الرفض 
واإلدانة الشكلية جلرائم االحتالل ولالستيطان، أو صيغ املناشدات اخلجولة لدولة االحتالل أو 

رتكبه من جرائم عن سبق إصراراً وتخطيط. ترى الوزارة أنه ويف ضوء مطالبتها بالتحقيق فيما ت
لهام الذي ألقاه السيد الرئيس حممود عباس أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إاخلطاب التاريخي 

خالقياته املزعومة يف أأن ساعة احلسم اقتربت، ويكاد يكتمل سقوط اجملتمع الدويل ومبادئه و
 ية الفلسطينية، وعندها فإن جميع اخليارات مطروحة أمام الشعب الفلسطيني.اختبار عدالة القض
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