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جملس األمن  بيان صادر عن وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية تطالب فيه
 حتمل مسؤولياته يف وقف التصعيد اإلسرائيلي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

 4332خاصة القرار 
42/6/4244 

 
 

تدين وزارة اخلارجية واملغتربين بأشد العبارات جريمة سرقة ونهب األرض الفلسطينية 
ذرعها اخملتلفة بما فيها اجلمعيات االستيطانية اإلرهابية، والتي كان أقبل دولة االحتالل ومن 

قدام دولة االحتالل بتسجيل أراضي فلسطينية باسم إعالم العبري من آخرها ما كشف عنه اإل
حياء يف القدس احملتلة بما فيها احمليطة باملسجد األقصى أشخاص يهود يف عديد املناطق واأل

بارك، يف خرق فاضح للقانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات املوقعة، وكجزء ال امل
يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها وضرب مرتكزات الوجود الفلسطيني التاريخي 

لغائها بالكامل، بما يف ذلك التصعيد احلاصل يف إوالديموغرايف والقانوين يف املدينة املقدسة و
خطارات بالهدم وإجبار املواطنين على هدم مليات هدم منازل املقدسيين وتوزيع املزيد من اإلع

منازلهم كما حدث باألمس مع املواطن فريد جابر يف حي وادي اجلوز، وكذلك االستهداف 
اإلسرائيلي املتواصل للمسجد األقصى املبارك سواء من خالل استمرار االقتحامات االستفزازية 

ساساته بهدف تكريس تقسيمه الزماين على أملتطرفين اليهود، أو احلفريات املستمرة حتت لغالة ا
طريق تقسيمه مكانياً إن مل يكن هدمه بالكامل لبناء الهيكل املزعوم، بما يخدم روايات االحتالل 

طماعه االستعمارية التوسعية على حساب احلق الفلسطيني. كما تدين الوزارة بشدة التصعيد أو
رضهم أاصل يف اعتداءات املستوطنين وميليشياتهم املسلحة ضد املواطنين الفلسطينيين واحل

وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم يف عموم الضفة الغربية احملتلة كجزء من حرب االحتالل 
املفتوحة على الوجود الفلسطيني يف عموم املناطق املصنفة )ج( خاصة ما تتعرض له األغوار 

ن عمليات هدم وتهجير قسري كما حدث يف خربة ابزيق هذا اليوم، وكما حدث أيضاً ومسافر يطا م
 يترافق بشكل ويعبد، مادما يف الهجمات املتواصل لقطعان املستوطنين وعملياتهم التخريبية يف

 هذا صباح حدث كما الفلسطينية املناطق لعمق املتواصلة االحتالل جيش اقتحامات مع باستمرار
طولكرم وغيرها،  شرق شمس نور وخميم الدهيشة وخميم جنين ملدينة الشرقي احلي يف اليوم

والتي غالباً ما تخلف الشهداء واجلرحى، يف أبشع أشكال العقوبات اجلماعية التي ترتكبها قوات 
االحتالل يومياً تارة بحجة االعتقاالت اجلماعية العشوائية، وأخرى االعتقاالت بحجة الضغط على 
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حتمل الوزارة احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة واملباشرة عن تصعيد النتهامتها 
وجرائمها ضد شعبنا وحقوقه، وحتذر من مغبة التعامل معها كأمور باتت اعتيادية مألوفة ال 

ساحة الصراع برمتها، خاصة يف تستدعي موقفاً أو وقفة جدية أمام خماطرها التي تهدد بتفجير 
تؤكد الوزارة أن دولة  ظل اقدام احلكومة اإلسرائيلية على إغالق األفق السياسي حلل الصراع.

االحتالل تستغل ازدواجية املعايير الدولية والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية اخلاصة 
زاحف للضفة الغربية احملتلة، بهدف بالقضية الفلسطينية لتعميق االستيطان والضم التدريجي ال

حسم قضايا احلل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة االحتالل. ان الوزارة إذ تتابع 
انتهاكات وجرائم االحتالل ضد شعبنا على املستويات السياسية والدبلوماسية واملسار القانوين 

يف مقدمته جملس األمن حتمل الدويل بشكل يومي، فإنها جتدد مطالبتها للمجتمع الدويل و
، وإجبار دولة 4332مسؤولياته يف تنفيذ قرارات األمم املتحدة وضمان تنفيذها خاصة القرار رقم 

االحتالل على االنخراط يف عملية سالم حقيقية تؤدي إىل إنهاء االحتالل ألرض دولة فلسطين 
 ضمن سقف زمني حمدد.



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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