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 جرائم الفلسطينية تدين فيه  وزارة اخلارجية واملغتربينبيان صادر عن 

 وأرضه وممتلكاته ومقدساته، الشعب الفلسطينياالحتالل املستمرة ضد 

 يف عدوان مفتوح يستهدف بشكل يومي الوجود الفلسطيني الوطني  

 واإلنساين يف القدس الشرقية احملتلة
23/2/2021 

 
 

واملغتربين جرائم االحتالل املستمرة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته تدين وزارة اخلارجية 
ومقدساته، يف عدوان مفتوح يستهدف بشكل يومي الوجود الفلسطيني الوطني واإلنساين يف القدس 

 غوار، بهدف تكريس أسرلةالشرقية احملتلة وحميطها ويف جميع املناطق املصنفة )ج( بما فيها األ
ا سرائيلي، وتخصيص معن حميطها الفلسطيني وربطها بالعمق اإل ئياًوتهويد القدس وفصلها نها

من مساحة الضفة الغربية احملتلة كاحتياط استراتيجي لالستيطان، وهو ما يؤدي  %٦0يزيد عن 
يادة وذات س قامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياًغالق الباب أمام أية فرصة إلإ إىلبشكل متدحرج 

القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتحقيق السالم على أساس مرجعيات  وقابلة للحياة بعاصمتها
إن مشهد  .رض مقابل السالمويف مقدمتها مبدأي حل الدولتين واأل السالم املعترف بها دولياً

كما يحدث من شق طرق  وتخريباً الفلسطينية جتريفاًاألرض  جرافات االحتالل وهي تستبيح
استيطانية ضخمة يف جنوب الضفة الغربية وشمالها، وتوسيع للمستوطنات كما هو احلال يف حميط 

اد شجار الفلسطينية وللبنية التحتية لالقتصمن تدمير لأل يضاًأمستوطنة بيتار عليت، وما تقوم به 
ما وبيت حلم وحمصة، و لقدسمس يف االفلسطيني، وهدم عشرات املنازل الفلسطينية كما حدث باأل

ود ي وجأفراغها من إغوار احملتلة من عمليات تطهير عرقي وتهجير للمواطنين بهدف ألتتعرض له ا
 .جمعأعلى حياة الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العامل  هذا املشهد بات يسيطر يومياً .فلسطيني

األرض  قائع جديدة علىإذن، دولة االحتالل ماضية يف تدمير حل الدولتين عبر خلق و
نسان الفلسطيني من خالل التنكيل حتول دون تنفيذه، ماضية يف انتهاكات صارخة حلقوق اإل

اليومي وفرض العقوبات اجلماعية وخنق احلياة الفلسطينية، ماضية يف االستخفاف بالقانون 
وسعية ستيطانية التالدويل واالستهتار بالشرعية الدولية وقراراتها، ماضية يف تنفيذ مشاريعها اال

سان، نغير مكترثة بمواقف الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين واحلرص على مبادىء حقوق اإل
ات إن ممارس .واملناشدات الدولية واملطالبات لدولة االحتالل بااللتزام بالقرارات األممية ذات الصلة

قف الدولية، بل وتستظل بها وتتعايش عدم احترامها للموا سرائيل كقوة احتالل تؤكد يومياًإوسلوك 
ان  .رض دولة فلسطينأمعها وتقوم بتنفيذ أجندتها وخمططاتها االستعمارية التوسعية على حساب 
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االعتراف بالدولة  إىل ن يبادر فوراًأمن يدعم حل الدولتين ويعلن التمسك به والدفاع عنه عليه 
 .الفلسطينية

 تفرضها سلطات االحتالل لفرض الوقائع علىن استمرار هذا الوضع بالطريقة التي إ
 .ضمن مسلسل الضم التدريجي يقتل مشروع جتسيد دولة فلسطين، غير مقبول ومرفوضاألرض 

سرائيل بتأكيدها على عنصريتها وفاشيتها إن إصرار إ .ويتحمل اجملتمع الدويل نتائج ذلك وتبعاته
استعمارية وعنصرية خارجه عن القانون عبر هذه املمارسات تستحق تصنيفها كدولة مارقة 

 .الدويل، ووجب عليها املقاطعة وفرض العقوبات



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


