
 ..اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ذكرى في

  الفلسطيني للشعب الدولية الحماية بتوفير يطالب" شمس"

 8/21/1211الخميس 

 يرتوف بضرورة الخميس، يوم" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز طالب:  هللا رام/ أمد

 اغتيال خرهاآ ،وليس يوميا   االحتالل جيش يرتكبها التي الجرائم من الفلسطيني للشعب الدولية الحماية

 .جنين مخيم في ، 8/21/1211 الخميس اليوم صبيحة شبان ثالثة

 زدواجيةوا بمكايلين الكيل سياسة أن منه، نسخة  " لإلعالم أمد" ووصل عنه صدر بيان في المركز وقال

 ستمرارال األساسية األسباب من واحدة هي ، الدولية السياسة في المؤثرة الدول تمارسها التي المعايير

 االحتالل ةلدول السياسة تلك تشكل كما ، الفلسطيني الشعب ضد الجسيمة بانتهاكاتها االحتالل دولة

 عدوانهاب لالستمرار االحتالل لحكومة أخضر ضوء بمثابة أنها بل العقاب، من لإلفالت والمظلة الغطاء

 رضةع األحوال  من حال بأي تكون أال يجب اإلنسان حقوق أن المركز وقال ، الفلسطيني الشعب على

 واحدة هي اإلنسان فحقوق ، تلك أو الدولة لهذه الخارجية السياسة أوراق من ورقة أنها أو ، للمساومة

   .تمييز دون البشر لكل

 ففي ثيرةك مناسبات في تجلت الشعوب بين المجحف التمييز على القائمة السياسة أن المركز وأوضح

 يمتنع المالع نفس زال ما ، مختلفة وبحجج الشعوب من لعدد الحماية لتقديم العالم انتصر الذي الوقت

 عاجز عالملا يقف آخر مكان في  ، االحتالل تحت الرازح الفلسطيني للشعب الحماية وتوفير تقديم عن

 عن يلهاورح ، الفلسطينيين حقوق باحترام االحتالل دولة تلزم التي المتحدة األمم قرارات لتطبيق

 أن من العواصم تلك تتردد لم العكس، على. ساكنا   الدولي القرار عواصم تحرك أن دون.  أرضهم

 ومسألة محتلةال أرضهم وضعية بشأن األممية للقرارات صارخ انتهاك في ، الفلسطينيين على تستقوي

 عالناإل إلصدار السنوية الذكرى بمناسبة المركز أصدره صحفي بيان عبر ذلك جاء.عليها السيادة

  . 22/21/2498 بتاريخ المتحدة لألمم العامة الجمعية قبل من اإلنسان لحقوق العالمي

 بحز رئيس برئاسة الجديدة اإلسرائيلية الحكومة وتوجهات سياسات أن على" شمس" مركز وشدد

 الحكومة ذهه أن بل المتعاقبة، اإلسرائيلية الحكومات لنهج استمرار ستكون نتنياهو بناميين الليكود

 الدولي للقانون رالظه إدارة في أيضا   وستستمر الفلسطيني، للشعب المشروعة للحقوق بالتنكر ستستمر

 سيعني ، مستوطنين تضم متطرفة يمينية إسرائيلية حكومة إن ، اإلنساني الدولي القانون فيه بما ،

 اليومية االقتحامات في والمتمثلة المحتلة، الفلسطينية األراضي في األحداث وتيرة تصاعد من مزيدا  

 أعمال نم الفلسطينيين الموطنين بحق جسيمة انتهاكات من ذلك يرافق وما ، والمخيمات والقرى للمدن

 على ءواالعتدا واألطفال، الشباب لفئة ممنهج واستهداف واعتقاالت جماعية وعقوبات واغتياالت قتل

 لثابتةا الحواجز خالل من والتنقل الحركة حرية على المفروضة القيود وتشديد ، السلمية المسيرات

 وإغالق ،( الطيارة) المتحركة الحواجز خالل من أو والمخيمات والقرى المدن أبواب على المنصوبة

 المكعبات أو ، الترابية" السدات"و الحديدية البوابات خالل من والمخيمات والقرى المدن وحصار

 يروتطه بل ، للمواطنين قصري تهجير من ذلك يرافق وما ، والمنشآت للبيوت وهدم ، اإلسمنتية

 أكثر مساحتها تبلغ والتي ، (C) مناطق تسمى ما على واإلدارية األمنية السيطرة واستمرار ، عرقي

 عيةالطبي الثروات من األعظم السواد تحوي والتي ، الغربية للضفة اإلجمالية المساحة من %21 من



 أراضي ادرةلمص إضافة فيها، االستثمار أو بها البناء من الفلسطينيين منع واستمر ، للفلسطينيين

 جديدة يةالتفاف شوارع وشق منها القائم وتوسيع المستوطنات بناء استمرار جانب إلى هذا.  المواطنين

 الدولي ونللقان صارخ انتهاك   في.  االحتالل جيش بحماية للمستوطنين اليومية االعتداءات واستمرار ،

 حمايةب الخاصة الرابعة جنيف اتفاقية مقدمته وفي ، اإلنساني الدولي وللقانون ، اإلنسان لحقوق

  .الهاي واتفاقيتي ، االحتالل تحت الواقعين المدنيين

 انيةعدو سياسة هي الفلسطيني المدني المجتمع تجاه االحتالل حكومة سياسة أن" شمس" مركز وقال

 سساتالمؤ عمل على الخناق تضييق من يزيد الذي األمر ، المدني الحيز مساحة تقليص باتجاه وهي ،

 ومنعهم ، ينيفلسطال المدني المجتمع نشطاء اعتقال في المتمثلة ، اإلسرائيلي االحتالل قبل من  األهلية

 ، سطينيةالفل الحقوقية بالمنظمات والتشهير ، والتنقل الحركة حرية وتقيد ، ومالحقتهم ، السفر من

 على يجري عما ضراوة تقل ال الفلسطينية الحقوقية المنظمات ضد مسعورة حربا   يشن فاالحتالل

 مواردو هائلة إمكانات تجنيد عبر الحقوقية المؤسسات وتحييد إسكات إلى ورائها من يهدف ، األرض

 عملها صورة لتشويه ، مزورة كيدية وتقارير ، منظمة إعالمية ماكنة خالل من ، وسياسية مالية

 مدنيال الفضاء على الممنهج والتضييق الفلسطيني المدني المجتمع شوكة كسر بهدف ، المدني

 لمواطنينا بحق االحتالل دولة اتمارسه التي الجسيمة االنتهاكات يرصد الذي الفلسطيني، والحقوقي

   . الفلسطينيين

 العالم دول من الكثير في اإلنسان حقوق عن المدافعين عمل ظروف أن" شمس" مركز وبين كما

 للتهديدات تعرضهم فاستمر. بالصعوبة تتسم ظلت الحكومية غير والمنظمات فلسطين ومنها

 لهمعم عرقلة بقصد الشخصية وسالمتهم سمعتهم على العلني والتهجم والمضايقات واالعتداءات

 والمضايقات التهديدات اليوم يواجهون اإلنسان حقوق عن فالمدافعون ، مصداقيتهم وتقويض

 لرقابة،ا آليات في كبيرا   تطورا   تطور قد اإلنسان لحقوق الدولي القانون أن من الرغم فعلى والهجمات،

 في لةدو كل مسئولية هي اإلنسان حقوق وحماية فضمان التعاون، آليات حيث من أبدا   يتطور لم فإنه

  . األول المقام
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