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ل جرائم االحتالبيان صادر عن وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية تعتبر فيه 
 ركية املبذولة لبناء الثقةيللجهود األم متعمدا   ومستوطنيه تخريبا  اإلسرائيلي 

 سرائيلي والفلسطينيبين اجلانبين اإل 
23/1/2022 

 
 

احلاصل يف انتهاكات وجرائم تدين وزارة اخلارجية واملغتربين بأشد العبارات التصعيد 
قوات االحتالل وميليشيات املستوطنين ومنظماتهم اإلرهابية املسلحة، وتغولها العنيف على 

رضهم وممتلكاتهم وبلداتهم وقراهم يف عموم الضفة الغربية احملتلة بما أاملواطنين الفلسطينيين و
 كل ما هو فلسطيني يف عموم املناطقفيها القدس الشرقية، واستباحتهم العلنية اجلماعية املنظمة ل

املصنفة )ج(، وتماديهم يف سرقة املزيد من األرض الفلسطينية واالعتداء على املدنيين الفلسطينيين 
العُزل واملتضامنين معهم، يف توزيع وتكامل مفضوح لألدوار بين جيش االحتالل واجلمعيات 

 مراقب ملا يجري يف ساحة الصراع، بل بالعكساالستيطانية اخملتلفة، مل تعد حقيقته خافية على أي 
تأخذ اعتداءات املستوطنين طابعا  ممنهجا  ومنظما  وجماعيا ، علنيا ، عنيفا ، ويتصرفون بكل ثقة 

سناد الالزم من نهم يمتلكون الغطاء واإلألشعورهم باحلماية من قوات االحتالل، ولقناعتهم ب
تتصاعد وتتسع يوميا  بشكل دموي ينذر بارتكاب جرائم سرائيلية، يف سابقة خطيرة احلكومة اإل

قدام قوات االحتالل على إغالق أراضي يف إآخر هذه االنتهاكات  .كبيرة بحق املواطنين الفلسطينيين
يف الفققيس يف دورا جنوب اخلليل، استمرار إغالق بلدة برقة ملا  دونما  ٥0بلدة سبسطية، جتريف 

راضيهم وحماولة تقسيمها باملكعبات االسمنتية، أيها من دخول يزيد على الشهر وحرمان مواطن
 ٧طارات إعطاب عناصر اإلرهاب اليهودي إواستمرار اقتحامات املستوطنين ألطراف البلدة، 

مركبات فلسطينية وخط شعارات عنصرية معادية يف بلدة قيرة شمال سلفيت، استمرار قوات 
لف فلسطيني أ ٤0عقوبات جماعية على ما يزيد عن االحتالل يف إغالق طريق نابلس جنين وفرض 

يف القرى والبلدات اجملاورة، التصعيد احلاصل يف استفراد جيش االحتالل وعناصر املستوطنين 
لة غوار، تنفيذ دواإلرهابية واستقوائهم االستيطاين على الوجود الفلسطيني يف مسافر يطا واأل

االستيطانية يف القدس احملتلة وحميطها، بشكل  ملشاريعاذرعها اخملتلفة عشرات أاالحتالل و
 .ييناملقدس املواطنين ضد يتزامن مع التصعيد احلاصل يف عمليات هدم املنازل والتطهير العرقي

ل الوزارة احلكومة اإلسرائيلية برئاسة املتطرف نفتايل بينت املسؤولية الكاملة حتمّ
 ات االحتالل واملستوطنين، وتعتبرها تخريبا  واملباشرة عن هذا التصعيد يف انتهاكات وجرائم قو

عادة بناء الثقة بين اجلانبين الفلسطيني قليمية املبذولة إلمريكية واإلللجهود األ متعمدا 
 .سرائيليواإل
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تطالب الوزارة  .ر الوزارة من مغبة وخماطر استمرار تلك اجلرائم على ساحة الصراعحتذّ
رورة تفعيل نظام احلماية الدولية للشعب الفلسطيني فورا ، األمين العام لألمم املتحدة ض جمددا  

ل مسؤولياته القانونية واألخالقية وتطالب جملس األمن الدويل وقف سياسة الكيل بمكيالين وحتمّ
كبر الضغوط على احلكومة اإلسرائيلية للجم اعتداءات أجتاه انتهاكات وجرائم االحتالل، وممارسة 

تؤكد الوزارة أن وقف االستيطان وجلم اعتداءات املستوطنين  .االحتاللوجرائم املستوطنين وجيش 
 .على شعبنا البوابة الرئيسة إلعادة بناء الثقة بين اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي



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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