
  واألمن من أجل الحفاظ على السلم   بالتدخل مجلس أمن األمم املتحدة وتطالب  تحذر "الحق" املوضوع: 

 الفلسطينية املوّحدة  الهّبةفي ظل تصعيد قوات االحتالل اإلسرائيلي لهجماتها ضّد الدوليين 

 2022نيسان/ إبريل  14بتاريخ: 

 ...... ةفير/سعادة الس ة/العزيز

قوات    املمارسة من قبلاملتزايدة ضّد الفلسطينيين/ات  التصعيدات  بخصوص  البالغ  تعرب مؤسسة الحق عن قلقها  

شرعية   غير  بصورة  نقلهم  جرى  الذين  االستعماريون  واملستوطنون  اإلسرائيلي  األرضاالحتالل  الفلسطينية    إلى 

القتل  رصدت "الحق"    1.املحتلة  في عمليات 
ً
 مقلقا

ً
التي تمارسها    الواسعة  والهجمات واملداهمات واالعتقاالتتزايدا

وفي الرابع من نيسان/    2املوحدة.   االنتفاضة قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس املحتلة من أجل قمع  

تدهور    إلى مفاقمة لباب العامود    د الزيارة االستفزازية التي نّفذها وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البي  أدتإبريل الحالي،  

   التي تشهدالوضع في املنطقة، 
ً
  3.الإنساني اعنصري فصالأيضا

 فيما يتعلق بالبيانات ا
ً
لتحريضية واالستفزازية التي يصدرها عدد من كبار الشخصيات  تعرب "الحق" عن قلقها أيضا

في   مارس  السياسية  آذار/  من  الثالثين  ففي  اإلسرائيلي  ،2022إسرائيل.  الوزراء  رئيس  كلمة  نشر  بينيت،  نفتالي   ،

 على  بالتعبئة والتسلح    ه وطالب فيها املتطوعين املدنيينخاطب فيها شعب  مستفيضةمسجلة  
ً
: "نعمل حاليا

ً
  دراسة قائال

أوسع   املدنيين  دماج  إل إطار  منكم،  املتطوعين  نتوقعه  الذي  ما  منهم.  االستفادة  ويمكن  باملساعدة  يرغبون  الذين 

! كل من لديه رخصة حمل سالح، فإن هذا  افتحوا أعينكمنتوقع أن تكونوا يقظين ومسؤولين.  مواطني دولة إسرائيل؟  

        4". حملهلالوقت املناسب هو 

إننا نمنح  أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي وما يسمى بوزير الدفاع في بيان مشترك: " ،2022في الثامن من نيسان/ إبريل 

  وكل قوى األمن من أجل مكافحة اإلرهاب. وسلطات األمن اإلسرائيلية  حرية التصرف التامة لقوات الدفاع اإلسرائيلية  

إنه  اليوم الذي تال    5هناك أية قيود في هذه الحرب".  ، ال يوجد، ولن يكون   إذ  ر ما يسمى بوزير  ،  هذا البيانوفي 
ّ

حذ

بيني غانتس،   األرض    من أن الدفاع اإلسرائيلي،  في  ف" من عملياتها 
ّ
قوات االحتالل اإلسرائيلي سوف "تستمر وتكث

 
 توثيق مؤسسة الحق امليداني   1
 حال انتهاء التصعيدات.    2

ً
 مفصال

ً
 ال تزال مؤسسة الحق تجمع معلومات أخرى متعلقة بالتصعيدات اإلسرائيلية املستمرة، كما ستنشر بياناا

 :'Provocative incursion': 2022نيسان/  إبريل  4: تايمز أوف إسرائيلزيارة البيد إلى باب العامود"، "اقتحام استفزازي: الفلسطينيون يدينون  3
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th Defense Minister Gantz and Public Security Minister Barlev | Prime Minister's Bennett's Statement at the Kirya in Tel Aviv wi
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لوزراء  وفي بداية االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء، منح رئيس اوفي العاشر من نيسان/ إبريل،    6الفلسطينية املحتلة.

: " بدأت دولة إسرائيل بالفعل في التصعيد، 
ً
القوات اإلسرائيلية سلطة غير محدودة التخاذ أي خطوات فعلية، قائال

 7وكل قوى األمن". وسلطات األمن اإلسرائيلية قوات الدفاع اإلسرائيلية  وأكرر أنه لن يكون هناك أية قيود على  

شرعها رئيس الوزراء اإلسرائيلي  إّن هذه األفعال ما هي إال دليل آخر على سياسة "إطالق النار بغرض القتل" التي  

اإلمساك باإلرهابي والتخلص منه. إن هذا  "كيف تمكنت قواتنا بعد ليلة طويلة من  وفي كلمته، وّضح األخير  بينيت.  

الهجمات التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي    من  بصورة خاصة    قلقون في "الحق"  إننا  و   8من قواتنا". هو ما نتوقعه  

الجماعية   لالجئينوالعقوبات  مخيم جنين  عن  و ،  ات/ في  أسفرت  الفلسطينيين/ات  قتل وإصابة  مالتي  من  العديد 

 على العّمال 
ً
حاجزي  كما أغلقت قوات االحتالل    10فتحت الباب أمام هدم املساكن بصورة عقابية. و   9وفرضت قيودا

املبارك  شهر رمضان  إلى جنين خالل  األخضر  الخط  الحركة من داخل  أعاق  مما  في جنين،  وبرطعة  وحرم    الجلمة 

 11الحركة والتنقل.  حرية العديد من العائالت الفلسطينية املعزولة بجدار الضّم من حقها في

إبراهيم سباتين،في حادثين مختلفين، قتل جنود االحتالل اإلسرائيلي امرأتين؛   ،  45  األولى هي غادة 
ً
أرملة وأم    عاما

  12في قرية حوسان بالقرب من بيت لحم   2022لستة أطفال، وقد قتلها جنود االحتالل في العاشر من نيسان/ إبريل  

ل أي خطر عليهم   بينما
ّ
،  25،  أما الفلسطينية الثانية فهي مها كاظم الزعتري    13. لم تكن مسلحة ولم تشك

ً
التي    عاما

إنه وإلى جانب استخدامها لسياسة إطالق    14.على جندي إسرائيليقتلتها قوات االحتالل في الخليل بدعوى هجومها  

 دون وصول أو تأخير وصول املساعدة الطبية الال 
ً
كسيارات    زمةالنار بغرض القتل، فإن قوات االحتالل تحول أيضا

  15، العشوائي وغير املتناسب للقوة؛ ضحايا االستخدام اإلسرائيلي  لمصابين/اتل  إسعاف الهالل األحمر الفلسطيني

 
 "إسرائيل تضيق الخناق على جنين في الضفة الغربية باعتبارها   6

ً
تايمز أوف  للمواجهات واإلرهاب"، آرون بوكسرمان وإيمانويل فابيان:   مصدرا

 2022نيسان/ إبريل  9 إسرائيل:
's remarks at the start of PM Bennett: 2022نيسان/ إبريل  10: وزارة الخارجية "رئيس الوزراء بينيت يفتتح اجتماع مجلس الوزارء األسبوعي" 7
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وفي الحالتين املذكورتين، منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي وصول الرعاية الطبية  مما يهدد حياتهم/ن بصورة مباشرة.  

 16. البدايةمنذ  الالزمة لهما  

من   العديد  مالحظة   
ّ
محط كان  املحتلة  الفلسطينية  األرض  في  الوضع  تدهور  ومنهم  إن  الدوليين/ات  املراقبين/ات 

وتور وينيسالند، منسق األمم املتحدة الخاص   17سفين كوبمانز، مبعوث االتحاد األوروبي للسالم في الشرق األوسط،

خطوات فعلية للوقوف في وجه    باتخاذاملجتمع الدولي    وعليه، تطالب "الحق"  18بعملية السالم في الشرق األوسط.

، من أجل الحفاظ على األمن والسلم الدوليين. كما يتحتم على الدول أن ال تكون  الهجمات والقمع اإلسرائيلي املتزايد

 الدول األعضاء ومجلس األمن في األمم املتحدة إلى: "الحق"  تطبيقها للقواعد العاملية للقانون الدولي. تدعو  انتقائية في  

املفرطة   -1 للقوة  اإلسرائيلي   االحتالل  قوات  استخدام  بحق  إدانة  التناسبية  وغير  والعشوائية 

 املوحدة؛  انتفاضتهم  الفلسطينيين/ات في األرض الفلسطينية املحتلة من أجل قمع 

 ؛ ات/ ملة ضد الفلسطينييناملستع  طالبة السلطات اإلسرائيلية بإلغاء سياسة "إطالق النار بغرض القتل"م -2

العنف   -3 أعمال  نتيجة  املصابين/ات  لكل  املقّيدة  وغير  الفورية  الطبية  املساعدة  تقديم  بضرورة  املطالبة 

 اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية املحتلة؛ 

بها  عنف املستوطنين االستعماريين  إدانة   -4 التي يتمتع  بإنهاء الحصانة  بحق الشعب الفلسطيني، واملطالبة 

 ؛نقلهم غير القانوني لألرض املحتلةاملستوطنون ووضع حد لتمويل 

املقامة   -5 القانونية  غير  االستعمارية  املستوطنات  بحّل  وإنهاء    علىاملطالبة  املحتلة،  الفلسطينية  األرض 

االقتصادي   األعمالاالستغالل  تمارسه  الطبيعية    الذي  املوارد  الحدود واإلسرائيلية بحّق  التجارية عابرة 

 للشعب الفلسطيني؛ 

تطبيق قوانين تحظر استيراد منتجات وخدمات املستوطنات اإلسرائيلية  دعوة الدول األطراف الثالثة إلى   -6

مم املتحدة رقم  في األرض املحتلة، على أن تكون مرجعيتها قرار مجلس األمن التابع لأل غير القانونية املقامة 

بخصوص قاعدة بيانات األعمال التجارية املتورطة في    2020، وتقرير األمم املتحدة لعام  2016لعام    2334

 رتبطة باملستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية املحتلة؛م  أنشطة معينة
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17Sven Koopmans on Twitter: "Very sad, upon my return to the Holy Land, to see a tense and dangerous situation, just at the  

of reflection and celebration. I mourn the victims on all sides. Restraint and political progress, not  time of religious festivities

more violence, must be the answer." / Twitter 
18Tor Wennesland on Twitter: "Shocked & disturbed by the killing of an apparently unarmed #Palestine|ian woman by #Israel|i  

in circumstances that seem to indicate she posed no imminent threat. My deepest  ehem,security forces in Husan/#Bethl

investigated." / Twitter condolences to her family. Such acts must be thoroughly 
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 السلطات اإلسرائيلية على إطالق سراح   -7
ّ

 كجزء من حملة    نالفلسطينيين/ات الذيحث
ً
اعتقلتهم تعسفيا

 العقوبات الجماعية التي شنتها في مدينة القدس املحتلة خالل شهر رمضان املبارك؛ 

تسليط الضوء على نظام الفصل العنصري االستعماري االستيطاني الذي تمارسه السلطات اإلسرائيلية   -8

، إلى جانب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي العسكري وضّم األرض  اتخاذ خطوات فعلية وفّعالة إلنهاء هذا النظامو 

 الفلسطينية بحكم الواقع والقانون؛

، وحق  بالحق الجماعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهدعم السلم واألمن في املنطقة من خالل اإلقرار   -9

 عودة إلى وطنهم/ّن.  الفلسطينيين/ات في الشتات في ال

 مع فائق االحترام والتقدير، 

 جبارين  نشعوا

   املدير العام ملؤسسة الحق

 

  


