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مجلس منظمات حقوق ا"نسان الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة تحقيق 
  والمستوطنينا3حت2ل ا"سرائيلي  قواتأممية في جرائم 

  2015أكتوبر  11التاريخ 

  

ا/نسان الفلسطينية المجتمع الدولي، وا)طراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات يطالب مجلس منظمات حقوق 
ا?حت<ل  قواتخل العاجل لوقف التصعيد الخطير في جرائم دجنيف، بتحمل مسئولياتھا وضرورة الت

قد  وكان المجلس.  فيھاتشكيل لجنة تحقيق أممية وفي ا)رض الفلسطينية المحتلة،  والمستوطنينا/سرائيلي 
حذر مسبقاً من التداعيات الخطيرة ?عتداءات قوات ا?حت<ل والمستوطنين في مدينة القدس المحتلة 

   .وا?نتھاكات لحرمة المسجد ا)قصى

  

أيلول المنصرم، مع تزايد / وتصاعدت ا)حداث في ا)رض الفلسطينية المحتلة منذ بداية شھر سبتمبر
يين للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة وساحات المسجد ا)قصى اقتحامات المستوطنين ومسؤولين إسرائيل

والتي تجري بحماية قوات عسكرية، وتترافق مع تصريحات رسمية حول المضي في تنفيذ دولة ا?حت<ل 
لزماني والمكاني للمسجد، واعتداءات طالت النساء والشبان في المينة المحتلة، واستمرار سياسة للتقسيم ا
الحواجز العسكرية المنشرة في على والمساس بكرامة المواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة، و التنكيل

  .أنحاء الضفة الغربية

  

قتلوا خ<ل ا)يام الث<ثة الماضية فقط على أيدي  13فلسطينياً، بينھم  19وقد قُتل منذ بداية الشھر المنصرم 
ومن بين .  طنين، بعضھم أصيب برصاص المستوطنينقوات ا?حت<ل، فيما أصيب المئات من الموا

، وأُصيب العشرات خ<ل 2015أكتوبر  09في قطاع غزة يوم الجمعة الموافق  7، قُتل 13المواطنين الـ
مشاركتھم في تظاھرة سلمية بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع احتجاجاً على تصاعد ا?نتھاكات في الضفة 

تلك التظاھرات لم تشكل تھديداً حقيقياً لقوات ا?حت<ل ليبرر القتل المفرط  جدير بالذكر بأن.  الغربية
  .واستخدام القوة المميتة بحق المتظاھرين

  

ويُشير ھذا التصعيد الخطير للتوظيف المفرط للقوة من قبل قوات ا?حت<ل واستخدام القوة بھدف القتل غير 
درة عن المسؤولين في دولة ا?حت<ل خ<ل ا)يام المبرر والتي ترافقت مع التصريحات الرسمية الصا

الماضية، ?ستخدام القوة الرادعة والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، وما رافقھا من مطالبات لحمل الس<ح 
  .في وجه الفلسطينيين

  

ية وإغ<ق المعلومات ا)ولية لدى المنظمات تشير إلى أن قوات ا?حت<ل تتعمد اقتحام المدن في الضفة الغرب
.  الحواجز لخلق مناطق تماس مع المدنيين الفلسطينيين والشبان المتظاھرين، وتستخدم القوة المفرطة لتفريقھم

فيما فرضت إجراءات عقابية صارمة ضد المواطنين الفلسطينيين كافة حيث منعت وصولھم للبلدة القديمة في 
المح<ت التجارية بحق أصحابھا من الفلسطينين القدس المحتلة، بل واتخذت إجراءات با?عتقال وإغ<ق 

  .بادعاء عدم دفاعھم عن المستوطنين في البلدة
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ومن ضمن إجراءات العقاب الجماعي التي أُعلن عنھا من قبل المسؤولين ا/سرائيليين أقدمت قوات ا?حت<ل 
أشخاص اتھمتھم بارتكاب  منذ بداية الشھر الجاري على ھدم أربعة منازل أو إغ<قھا با?سمنت تعود لذوي

  .أعمال معادية لھا، وذلك في خرف واضح لقواعد القانون الدولي ا/نساني

  

سبتمبر  16في بيان صدر عنه بتاريخ  قد حذرمنظمات حقوق ا/نسان الفلسطينية كان مجلس يُشار إلى أن 
فلسطينية المحتلة، خطورة تصعيد قوات ا?حت<ل والمستوطنين من اعتداءاتھا في ا)رض المن ، 2015

  .وتحديداً مدينة القدس

  

  :يؤكدسبق، فإن مجلس منظمات حقوق ا"نسان الفلسطينية إذ وفي ضوء ما 

على أن وجود أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية بما فيھا القدس، وا?حت<ل  •
  .لkرض الفلسطينية ھو السبب الوحيد للعنف

الغضب لدى جيل كامل على ممارسات المستوطنين واستمرار أن ما يجري اليوم ھو حالة من  •
  .ا?حت<ل والمس بكرامتھم

أن تعامل دولة ا?حت<ل على أساس عنصري مع الفلسطينيين التواقين ل<نعتاق من ا?حت<ل  •
  .ا?ستعماري، واباحة القتل فيھم لن يجلب الھدوء في المنطقة

ن المسؤولين في دولة ا?حت<ل والتي تطالب الشعب على استھجانه للتصريحات المريبة الصادرة ع •
  .الخاضع ل<حت<ل بتوفير ا)من لقواته ومستوطنيه في ا)رض المحتلة

إن التعاطي التقليدي من قبل المجتمع الدولي ودعواته للتھدئة لم تأت بثمارھا، وعليه اتخاذ إجراءات  •
  .تعامل مع ا)رض الفلسطينية المحتلةجدية اتجاه دولة ا?حت<ل وعدم الكيل بمكيالين عند ال

  

  :وعليه، فإن مجلس منظمات حقوق ا"نسان يطالب

لوقف إعتداءات قوات ا?حت<ل والمستوطنين واتخاذ إجراءات جدية المجتمع الدولي للتدخل العاجل  .1
  .مرة في ا)رض الفلسطينية المحتلةالمست

وما سبقھا من اعتداءات في مدينة القدس  العمل على تشكيل لجنة تحقيق أممية في تلك ا?نتھاكات .2
  .المحتلة، وسياسة القتل المفرط والعقاب الجماعي

ا)طراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الوفاء بالتزاماتھا خاصة فيما يتعلق  .3
  .بحماية المدنيين ومقدساتھم وأعيانھم المدنية في وقت الحرب

  


