
 لمحتلةا بفلسطين المعنية المتحدة لألمم التابعة الدولية التحقيق لجنة بإدانة يرحب" شمس" مركز 

 اإلسرائيلي لالحتالل والقدس

 9/6/2222الخميس 

 الوطن دنيا - هللا رام

 دوليةال التحقيق لجنة عن الصادر بالتقرير" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز رحب

 االحتالل تمراراس أن أكد الذي ، والقدس المحتلة بفلسطين المعنية المتحدة لألمم التابعة الجديدة المستقلة

 وراء امنانالك الجذريان السببان هما الفلسطينيين ضد والتمييز الفلسطينية لألرض اإلسرائيلي

 .المنطقة في النزاع أمد وإطالة االستقرار وعدم المتكررة التوترات

 من ما  يو تتوقف لم شعبنا وبنات أبناء على واعتداءاته االحتالل جرائم أن على" شمس" مركز وشدد

 تلوق الميدانية باإلعدامات تتجلى والتي ، ممنهجة إسرائيلية سياسة ضمن تأتي والتي ، األيام

 من اآلالف واعتقال ، الشهداء جثامين واحتجاز ، األطفال واعتقال وقتل ، بارد بدم الفلسطينيين

 ، المنازل وهدم ، العبادة دور إلى والوصول التنقل حرية ومنع ، السجون في وزجهم المواطنين

 الجدار بفعل القرى وعزل ، المستوطنات وتوسيع وبناء األراضي، ومصادرة األشجار، واقتالع

 ، غزة قطاع على جائر حصار وفرض ز،الحواج وإقامة ، الوطن أوصال وتقطيع ، العنصري

 الثروات ونهب ، دوليا   المحرمة األسلحة واستخدام ، الفلسطيني محيطها عن القدس عزل واستمرار

 اإلذاعات وإغالق الصحفيين على باالعتداء مرورا   ، للبيئة متعمد وتخريب ، عليها والسيطرة

 .اإلسعاف طواقم واستهداف ، وتدميرها

 نونيمع ومستوطنوه فاالحتالل ، معين حد   عند يتوقف وال ينتهي ال االنتهاكات مسلسل" إن وقال،

 مصيره هتقرير حق من ومنعه الفلسطيني الشعب بحق وانتهاكاتهم باعتداءاتهم مضى وقت أي من أكثر

 راضيأ احتالل تحرم التي الدولية الشرعية وقرارات الدولي القانون قواعد الحائط بعرض ضاربين ،

 ."الغير

 يرالتقر توصيات احترام ضرورة إلى المتحدة األمم مقدمتها وفي الدولية األسرة" شمس" مركز ودعا

 إلفالتا من االحتالل لدولة السماح وعدم ، التنفيذ موقع وجعلها ، بها وااللتزام تنفيذها على والعمل ،

 لمتعلقةا تلك تشمل والتي الحرب، وأعراف لقوانين االحتالل دولة احترام عدم ذلك في بما ، العقاب من

 ؤوليةالمس لضمان القضائية المساءلة آليات وضع ضرورة إلى المركز ودعا كما. العسكري باالحتالل

 . التنفيذ موضع والمؤسسات، الدول ومسؤولية الفردية الجنائية
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