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 إسرائيلجرائم فيه تدين وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية بيان صادر عن 
من االجنرار خلف حماوالتها  حمذرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته،

 والتهرب من استحقاقات السالم العادل والشامل القفز عن القضية الفلسطينية
62/2/6266 

 
 

تدين وزارة اخلارجية واملغتربين بأشد العبارات عدوان االحتالل املتواصل ضد شعبنا 
وأرضه وممتلكاته ومقدساته الذي يسيطر على حياة الفلسطيني بشكل يومي، سواء ما تقوم به 
قوات االحتالل من اقتحامات عنيفة وترويع للمواطنين اآلمنين يف منازلهم بمن فيهم النساء 

صابات يف صفوفهم كما حصل إالق الرصاص وقنابل الغاز عليهم مما يؤدي لوقوع واألطفال وإط
مع املسنة يف كيسان شرق بيت حلم، والتصعيد احلاصل يف عمليات هدم املنازل واملنشآت 

طفال الفلسطينيين منذ خطارات بالهدم، واالستهداف امللحوظ لألالفلسطينية وتوزيع املزيد من اإل
تقوم به ميليشيات املستوطنين وعناصرهم اإلرهابية ضد املواطنين  بداية العام، أو ما

الفلسطينيين يف تكامل واضح لألدوار بين جيش االحتالل وكتائب املستوطنين املسلحة كما 
حصل ضد املواطنين يف سهل ترمسعيا شرق رام الله واملغير وقريوت، وبشكل خاص ما تواجهه 

النطاق لألرض الفلسطينية وعمليات تطهير عرقي متواصلة غوار من سرقة واسعة مسافر يطا واأل
 اللغاء الوجود الفلسطيني يف تلك املناطق وغيرها.

تؤكد الوزارة أن حرب االحتالل املفتوحة على شعبنا هي سياسة إسرائيلية رسمية عابرة 
للحكومات ومعتمدة من قبل دولة االحتالل ومؤسساتها الرسمية بهدف تصفية القضية 

غالق الباب أمام أية فرصة إطينية وطمس حقوق شعبنا الوطنية العادلة واملشروعة، والفلس
لتجسيد الدولة الفلسطينية على األرض بعاصمتها القدس الشرقية، بشكل يترافق مع جملة من 
املواقف والسياسات التضليلية التي حتاول دولة االحتالل تسويقها على املستوى الدويل 

فز عن القضية الفلسطينية والتهرب من استحقاقات السالم العادل والشامل بهدف الق يقليمواإل
باعتباره مفتاح األمن واالستقرار يف املنطقة. ويف الظرف الراهن تتمحور سياسة دولة االحتالل 

برزها العدو اخلارجي، أحالف جديدة حتت شعارات أالتضليلية على حمور التطبيع مع العرب وبناء 
زاحتها عن سلم االهتمامات اإلقليمية إنها حماولة تهميش القضية الفلسطينية والهدف األساس م

والدولية، يف تأكيد إسرائيلي متواصل على غياب شريك سالم حقيقي، واثبات آخر على أن دولة 
االحتالل وحكوماتها املتعاقبة معادية للسالم وافشلت بجدارة جميع أشكال املفاوضات السابقة 
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حتمل الوزارة احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة واملباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها 
اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وحتذر من مغبة التورط االمريكي والدويل يف رسم وتشجيع 

أن السياسة اإلسرائيلية  سياسات دولة االحتالل االستعمارية واالجنرار خلفها. تؤكد الوزارة
تتناقض تماماً منطق التاريخ وتنتهك قرارات الشرعية الدولية وتشكل اعتداءً صارخاً للقانون 

رادة السالم الدولية نحو مزيد من التصعيد يف املنطقة، إالدويل، وتعتبر حماولة لالنحراف ب
ميع االتفاقيات والقوانين واستبدال القانون الدويل بعنجهية القوة وشريعة الغاب على حساب ج

ن عدم حماسبة إسرائيل كقوة احتالل على إواألعراف الدولية التي أسست لصالح السلم الدويل. 
استمرار احتاللها ألرض دولة فلسطين وما ينتج عنه من جرائم يومية يشكل حماية وحصانة 

يف مرتكزات النظام الدويل  فالتها املتواصل من العقاب، األمر الذي بات يحدث تآكال ً متسارعاًإل
 ومفهوم العدالة الدولية، إن مل يشكك بما تبقى من مصداقية لها.



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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