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   "شمس"صادر عن مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية 

  : لمناسبة أعياد الميالد المجيدة هي محاولة يائسة لتجميل قباحة االحتالل" التسهيالت"

وحرية ممارسة الشعائر الدينية في األراضي الفلسطينية  القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية التنقل 

تلة مخالفة للقوانين واالتفاقيات الدوليةالمح  

من المواطنين الفلسطينيين المسيحيين ،وكافة مسيحي العالم بالتهنئة الحارة لمناسـبة حلـول األعيـاد               " شمس " مركز  يتقدم

ة كتأكيـد  المجيدة ،ورأس السنة الميالدية ،وبهذه المناسبة يدعو المركز كافة المواطنين الفلسطينيين إلى االحتفـال بالمناسـب       

وتعبير على عمق العالقة التي تربط المسلمين بالمسيحيين في هذه األرض ،وعلى التسامح والتآخي الذي يسود بـين أبنـاء                    

الشعب الفلسطيني الواحد،وعلى أن الشعب الفلسطيني كغيره من شعوب األرض يعشق الحياة،ويبحث عن الفرح والـسعادة                

  .ادقه المشروعة نحو صدور أطفالنا والحب بين حواجز االحتالل وبوابته وبن

 القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية تنقل المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة منذ اندالع               أن"شمس" مركز   يذكر

االنتفاضة األقصى لم يسبق لها مثيل في تاريخ االحتالل اإلسرائيلي بكل ما يتعلق بمداها واستمرارها وشدة أضرارها على                  

ومع أن إسرائيل فرضت في الماضي قيوداً على حرية تنقـل المـواطنين             . جاالت الحياة ألربعة ماليين مواطن فلسطيني     م

الفلسطينيين، سواء كان عن طريق فرض إغالق شامل على جميع األراضي المحتلة أو عن طريق فرض حظر تجول على                   

كما يطالب المركز المجتمع الـدولي بـضرورة إلـزام          .فرضتبلدة معينة، ولكن قيوداً جارفة ومتواصلة كهذه لم يسبق أن           

بحقوق اإلنسان ،وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة          إسرائيل بالقانون الدولي واالتفاقيات الدولية ذات الصلة        

  .دولته المستقلة على ترابه الوطني 

 حرية التنقل في األراضي المحتلة تقوم على أساس          على أن سياسة إسرائيل الخاصة بفرض القيود على        "شمس"مركز  يشدد  

ز صارخ على خلفية قومية، إذ أن هذه القيود تسري على المواطنين الفلسطينيين فقط، أما المستوطنين اليهود فيسمح لهم                   تميي

بل أن فرض القيود على تنقل المواطنين الفلسطينيين يتم من اجـل تـأمين              . بدخول المستوطنات والخروج منها بحرية تامة     

إن إسرائيل تفرض القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين بواسطة         .  المحتلة حرية التنقل للمستوطنين اليهود في األراضي     

وتضم هذه الوسائل من بين ما      . عدد من الوسائل التي تتيح لها السيطرة على حركة الفلسطينيين وتوجيهها طبقا الحتياجاتها            

 الفلسطينيين أو تفرض القيود على حركتهم       تضم الحواجز الثابتة والمؤقتة، الجدار الفاصل، الشوارع التي ُيحظر فيها حركة          
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باإلضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل تمنع بصورة شبه تامة مرور الفلسطينيين بين الضفة الغربيـة               .  تصاريح السير  حونظام من 

لـى  وع وبين قطاع غزة ،إن هذه القيود تضر بحياة المواطنين الفلسطينيين بأوجهها المختلفة التعليمية والصحية والدينيـة                 

  .الحياة االجتماعية بشكل عام 

بخطورة كبيرة تجاه انتهاك إسرائيل لحرية ممارسة الشعائر الدينية في األراضي الفلسطينية المحتلة " شمس  "مركزينظر 

والتي تخضع ألحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان،حيث تعمل قوات االحتالل على 

ة وصول المؤمنين المسيحيين والمسلمين ألداء شعائرهم الدينية لالماكن المقدسة ،في الوقت التي تسمح به للمتطرفين إعاق

يز خطير يتعرض له ي ،إن ذلك ينطوي على تم   البراق ،وفي الحرم اإلبراهيمي في الخليل  اليهود للصالة في حائط

 مسيحي 550وأن ما تقوم به إسرائيل في السماح ل.طينية المحتلة المسيحيون والمسلمون على حد سواء في األراضي الفلس

من الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة المشاركة باحتفاالت أعياد الميالد وبتخفيف المزعوم لوصول اإلخوة المسيحيين من 

لتمييز بحق الفلسطينيين الضفة الغربية إلى القدس،هو محاولة يائسة لتجميل وجه االحتالل القبيح الذي يمارس اإلرهاب وا

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان " 18"والمادة" 13"وينتهك حقوق اإلنسان الواردة في المواثيق الدولية ال سيما المواد 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية " 18"والمادة " 12"الخاصة بحرية الحركة ، وحرية أقامة الشعائر،والمادة 

  . من اتفاقية جنيف الرابعة" 31"حرية التنقل، والشعائر الدينية،والمادة والسياسية حول 

  

  انتهى

 
 

 


