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بيان صادر عن وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية تشير فيه
إىل أن احلماية األميركية إلسرائيل تشجعها على ارتكاب اجلرائم وإغالق

األفق السياسي حلل الصراع

6266/2/62

تدين وزارة اخلارجية واملغتربين بأشد العبارات جرائم وانتهاكات قوات االحتالل
وميليشيات املستوطنين وعناصرهم اإلرهابية املسلحة ضد املواطنين الفلسطينيين وأرضهم
وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ،والتي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطيني اليومي
بجوانبها كافة ،سواء ما يتعلق بعمليات تعميق االستيطان كما هو احلال يف حمافظتي سلفيت
وقلقيلية ،أو عمليات القمع والتنكيل الوحشية باملشاركين باالعتصامات السلمية التي تتم يف
عديد املناطق الفلسطينية يف الضفة الغربية احملتلة ،أو إطالق الرصاص احلي صوب املواطنين
كما حصل شرق قلقيلية واعتدائتهم املتكررة ملنعهم من الوصول إىل أراضيهم ،هذا باإلضافة
جلريمة هدم املنازل و توزيع إخطارات بهدم املنازل واملنشآت يف عموم الضفة الغربية.
تؤكد الوزارة أن هذا املشهد الدموي العنيف الذي تفرضه دولة االحتالل على الشعب
الفلسطيني يندرج يف إطار حماوالتها لفرض املدخل األمني يف التعامل مع القضية الفلسطينية
بعيداً عن املدخل السياسي واحللول السياسية للصراع ،يف حماولة إسرائيلية ممنهجة لتضليل
اجملتمع الدويل بأن إسرائيل تواجه (إرهاب الفلسطينيين) ،إلخفاء حقيقية أن الشعب الفلسطيني
يواجهه أبشع احتالل استيطاين إحاليل عنصري ،وهو ضحية قبضة قوات االحتالل ودولة
املستوطنين العنصرية.
حتذر الوزارة من التعامل مع االنتهاكات واجلرائم اإلسرائيلية اليومية كأمور باتت
اعتيادية ألنها تتكرر كل يوم وال تستدعي وقفه جاده أمامها باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون
الدويل ،كما حتمل الوزارة احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة واملباشرة عن هذه اجلرائم
وخماطرها التي تهدد ساحة الصراع واملنطقة برمتها .تؤكد الوزارة أن الدعم واالسناد واحلماية
الذي توفره اإلدارة األمريكية لدولة االحتالل يشكل غطاءاً جلرائمها ويشجعها على التمادي يف
ارتكاب املزيد منها ،كما أن اكتفاء اإلدارة األمريكية بمواقف وأقوال ال تترجم إىل خطوات عملية
يساعد دولة االحتالل على االستمرار يف رفض قرارات الشرعية الدولية والتمرد عليها ،ويشجعها
أيضاً على استمرار إغالق األفق السياسي حلل الصراع.

 املصدر :دولة فلسطين ،وزارة اخلارجية واملغتربين
https://tinyurl.com/465hxuaj
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

