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  دولة ا�حت�ل تسعى لتفريغ مدينة القدس المحتلة من سكانھا

  استمرار التصعيد في ا!رض الفلسطينية المحتلة من قبل قوات ا�حت�ل

  2015أكتوبر  20التاريخ 

ا#جراءات التي تنفذھا دولة ا#حت"ل ا�سرائيلي في يحذر مجلس منظمات حقوق ا�نسان الفلسطينية من 
مدينة القدس المحتلة والتي تأتي ضمن مخطط مسبق لتفريغھا من سكانھا، وفصل ا)حياء الفلسطينية، 

ذات الكثافة السكانية العالية، عن المدينة المحتلة، تحت ذرائع ردة الفعل لضمان حرية  تلك ا)حياء خاصة
  .فيھاالمستوطنين وأمنھم 

إن ما تمارسه دولة ا#حت"ل من فرض حالة الرعب وا�رھاب بحق الفلسطينيين، باعتبارھم أھداف 
مشروعة للقتل، واباحة استخدام الس"ح لمستوطنيھا في ا)رض المحلتة لمواجھة الفلسطينيين تحت ذرائع 

دس، ومعاقبة التجار والسكان، مختلفة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة الق
وعزل ا)حياء الفلسطينية وإقامة الجدران والحواجز حولھا، وتمرير مشاريع قوانين تھدف إلى تفتيش 
الفلسطينيين بدون شبھة، وھدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي، ھو من أجل خلق واقع جديد # يطاق العيش 

  .ينيينمعه يھدف إلى تفريغ المدينة المحتلة من الفلسط

ويعبر المجلس عن قلقه البالغ من سياسة ا�عدام الميداني بحق الشبان الفلسطينيين، سواء من قبل قوات 
، أو المستوطنين، والتي عبر عنھا عدة مسئولين إسرائيليين المختلفة ا#حت"ل ا�سرائيلي، ا)جھزة ا)منية

، وجعلت من كل ُمسلح خارج نطاق القانون إن ھذه السياسة تمثل قت"ً متعمداً .  خ"ل الفترة الماضية
إسرائيلي محكمة متنقلة، تصدر قرار ا�عدام الميداني بحق أي فلسطيني بمجرد الشك به، وتنفذ قرارھا 

  .على الفور

والذي يشكل في التعامل مع ا�نسان الفلسطيني،  ا)صل القوميويستھجن المجلس التمييز على أساس 
والذي بدا جلياً في قضية حرق الطفل أبو خضير، من القدس، حتى ق ا�نسان، انتھاكاً جسيماً لقيم حقو

كم برز مؤخراً في استھداف المتظاھرين بھدف الموت، وبالمثل مع عائلة دوابشة، وعدم م"حقة منفذيھا، و
راءات ا#جوفرض ا�معان في زيادة معاناة المصابين، وأعمال ا�عدام الميداني لمجرد الشبھة، القتل، وفي 

  .العقوبات الجماعية، وأعمال ا#عتقال ا#نتقامية ضد الفلسطينيينوا)منية المعقدة، 

المجلس يؤكد بأن احت"ل ا)رض الفلسطينية، بما فيھا مدينة القدس، والزج بأكثر من نصف مليون 
ياسة التمييز وسمستوطن للسكن في مستوطنات أقيمت، وما زالت تتوسع في الضفة الغربية بما فيھا القدس، 

كما يؤكد على أن ما .  #ستمرار الصراع والعنف في المنطقةالعنصري الممنھجة، ھي ا)سباب الرئيسية 
تشھده المنطقة في الوقت الراھن ھو تعبير عن حالة غضب لدى جيل فلسطيني جديد ورفض #ستمرار 
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كر العالم لحقه في تقرير احت"ل أرضه وامتھان كرامته، في الوقت الذي يرى فيه، وبشكل جلي، تن
  .المصير

كما يؤكد المجلس على أن الحالة التي تشھدھا ا)رض الفلسطينية المحتلة، بما فيھا القدس، ليست حالة 
عابرة، انما ھي نتاج تراكم سنوات من ا#حت"ل وا#ستيطان، وما يرافقھا من إجراءات عنصرية 

لسطينية لصالح ا#ستيطان، إقامة جدار الفصل، فرض مصادرة ا)رض الف: وممارسات قمعية، والتي منھا
الحصار على قطاع غزة، إقامة الحواجز على مداخل المدن المحتلة والتنكيل بسكانھا، أعمال ا#عتقال وما 

  .يرافقھا من تعذيب ومعاملة مھينة، واستھداف المتظاھرين سلمياً بالرصاص الحي وغيره من أدوات القمع

ا�نسان الفلسطينية يجدد مطلبه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة  مجلس منظمات حقوقإن 
وبشكل عاجل في ا#نتھاكات بحق الفلسطينيين والت منھا ما يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد ا�نسانية، 

كما  . وھو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية ا#نتقال من مرحلة الفحص ا)ولي إلى مرحلة التحقيق
يطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات واجراءات فعالة �نھاء احت"ل ا)رض الفلسطينية بما فيھا وكنس 
ا#ستيطان، والتي من بينھا فرض عقوبات دولية على دولة ا#حت"ل ووقف تزويدھا بالس"ح وسحب 

 .ا#ستثمارات منھا

  

  انتھى

  

 

  


