
 غزة# القدس# فلسطين# الفلسطيني الشعب مع التضامن يوم بمناسبة بيانا يصدر شمس مركز

 ٩٢٩٢ الثاني تشرين/  نوفمبر ٩٢ األحد،

 من حيا الفلسطيني، الشعب مع للتضامن الدولي اليوم بةبمناس بيانا   األحد، اليوم شمس، مركز أصدر

 دعت التيو للتصرف، القابلة غير العادلة بحقوقه المستمرة ومطالبته أرضه على شعبنا صمود خالله

 العالم لتذكير فرصة يشكل الذي( ب 04/23) القرار في ،7711 عام المتحدة لألمم العامة الجمعية إليه

 الدولية عوالشرائ القوانين كفلته الذي الوجه على بعد حقوقه على يحصل لم الفلسطيني الشعب بأن

 : اإلخبارية" سوا" وكالة وصل كما البيان نص يلي وفيما

 مربع نم باالنتقال مطالب العالم: الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولي اليوم في"  شمس" مركز

 الفعل إلى الخطابات

 وقهبحق المستمرة ومطالبته أرضه على الفلسطيني الشعب صمود" شمس" مركز يحيي:  هللا رام

 إليه عتد والذي الفلسطيني، الشعبي مع للتضامن الدولي اليوم في للتصرف، القابلة غير العادلة

 أن العالم لتذكير فرصة يشكل الذي( ب 04/23) القرار في ،7711 عام المتحدة لألمم العامة الجمعية

 لدوليةا والشرائع القوانين كفلته الذي الوجه على بعد حقوقه على يحصل لم الفلسطيني الشعب

 لعالما حول المتحدة األمم ومكاتب مقرات أمام الفلسطيني العلم رفع لحظة" شمس" مركز يستذكر وإذ

 ةالمشارك الدول أعالم برفع قرارا   المتحدة لألمم العامة الجمعية فيه اعتمدت الذي ، 24/7/3472 في

 اسبةالمن هذه يستغل فإنه فلسطين، دولة علم ذلك بما المتحدة، األمم في عضو غير مراقب بصفة

 قبل من ومستمر ممنهج نحو على انتهاكها يتم التي الفلسطيني اإلنسان حقوق أوضاع الستعراض

 أعمال تمارس اإلسرائيلية االستعمار آلة زالت ما التي.  العنيفة اإلسرائيلية االستعمارية المنظومة

 أو الطرقات يف المدنيين على النار إطالق االحتالل جنود يستسهل إذ الفلسطينيين، المدنيين ضد القتل

 أو تلق عنه ينتج ما وهو الفلسطينية، والمخيمات والقرى المدن اقتحام عمليات خالل أو الحواجز على

 ضبع وفي العمرية، الفئات من غيرهم أو األطفال أو الفتيات أو الشبان من سواء مدنيين إصابة

 اإلعاقة ذوي من الضحايا يكون الحاالت

 في المفرطة القوة تستخدم زالت ما االحتالل قوات أن الدولية األسرة" شمس" مركز ويذّكر كما

 يف ويجري غزة قطاع في الكبرى العودة مسيرات في جرى ما وهو السلمية المظاهرات مع التعامل

 الحياة يف للحق االنتهاكات هذه في المسلحين المستوطنين ويشارك. بيةالغر الضفة في أخرى حاالت

 دةع انتهاكات تمارس باالحتالل القائمة السلطة" إسرائيل" زالت ال كما. الجسدي المستوى على أو

 تيطانياالس والتوسع والضم، والمصادرة واإلخالء الهدم أبرزها وممتلكاتهم الفلسطينيين منشآت ضد

 الدولي القانون بموجب الحرب جريمة هو الذي

 حاالت معها ترافقي والتي  مرتفعة وتيرتها زالت فما الفلسطينيين للمدنيين اإلسرائيلية االعتقاالت أما

 ...... ذلك في بما والتعذيب، قضائي إذن بدون وتفتشيها المنازل ومداهمة والتنكيل الضرب من
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