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 املقدمة:  

كثر  أل التي تمارس نسانية التي تحدث في القدس مستمرة ، تلك االنتهاكات نتهاكات اإلل اإل الفية الواحدة والعشرون  ال تز بواب األأعلي   

حيث    70من   منذ  أعاما،  إلإنه  الصهيونية  الحركة  عام    دولة  نشاءعالن  االعتداءات   شهدت  1948"اسرائيل"  من  العديد  القدس 

 على قامة املستوطنات اليهودية  إستمرار في  ال الهمجية واإل نتهاكات التي تضمنت استخدام العنف ضد املدنيين وزيادة حمالت االعتقواإل 

 مساحة الفلسطينيين من األرض.  راض ي الفلسطينية مع زيادة عمليات التهجير القسرية وتقليص األ 

قائمة ألاأل   هذه مازالت  التي  واالعتداءات  ال تفاقمت    والتى كثر من سبعة عقود  حداث  األ في  مع  خيرة  ونة  صدار قرار  إوبشكل خاص 

   ح بتهجير سكان حي الشيخ جرا  2021مايو    2املحكمة العليا في  
 
والذى خالء حي الشيخ جراح   إعملية   في تنفيذ والبدء في الشروع   قسرا

 استخدام األ ترتب على ذلك  
 
 يوم  11ما يزيد عن    إلى  كما أن تلك اإلعتداءات قد استمرت  ،  سلحة  ضد سكان الحي لتهجيرهم قسرا

 
،  ا

 .   سرعة التدخل مر الذي وجب علي املجتمع املدنياأل 

سرائيل بوقف عمليات الهدم  مواجبته إل  إلىضافة  عتداءات التي تحدث في القدس باإل زاء اإل إمن عن قلقه العميق  عرب مجلس األ أ وقد

 من والسالم. االلتزام باملواثيق واملعاهدات الدولية الخاصة بحفظ األ   وضرورةخالء واإل 

التي تحدث بحي   و التي ترتكب في حق الفلسطنيين    والجرائم حداث  دانت العديد من الدول الغربية والعربية األ أوعالوة علي ذلك قد  

 نتهاكات املستمرة للقدس بشكل عام.الشيخ جراح بشكل خاص واإل 

عتداءات والجرائم التي تقوم بها سلطات االحتالل ضد املواطنين  نتهاكات واإل شكال اإل أرصد جميع  في هذا التقرير  نحاول  طار  وفي هذا اإل 

باإلضافة   األ   إلىالفلسطينيين  مجلس  موقف  األ رصد  وموقف  املتحدة  من  عنمم   
 
منها    رصد   فضال الغربية  املختلفة  الدول  مواقف 

 والعربية.  
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 أ
ا
 ضرار البشرية: نتهاكات املدنية وال : اإل ول

نتهاكات سرائيلية وقد اشتملت تلك اإل حتالت اإل التي تقوم بها سلطات اإل  نتهاكاتالعديد من اإل   إألىخيرة  تعرض قطاع غزة في الونة ال 

والتي  اإل   على   بشكل خاص  املدنية  في      تضمنت نتهاكات  اإل إزيادة  املستوطنات  في  نشاء  كان  والتي  ال   قابلهامسرائيلية  الجانب  خر  علي 

 
 
 لذلك نعرض العناصر التالية :  عمليات الهدم والقصف للمباني السكنية الخاصة باملواطنين الفلسطنيين . وتوضيحا

 عداد املستوطنات اليهودية :  أ زيادة وتوسيع   -1

جنبي  ض الذي نزل فيها األ ر " يعني باأل ة ن مصطح "مستوطنأ  إلىاملعاجم العربية بشكل عام ومعجم الوسيط علي وجه التحديد    تشير

 
 
 له  والذي اتخذها موطنا

 
 هلها. أعن  رغما

الدينية لتحقيقه. مع  تجاهات  االستيطان اليهودي في فلسطين هو حلم الكيان الصهيوني الذي تالعب باستخدام املعتقدات واإلإن  

 ارتكاب العديد من الجرائم والتي قد بلغت الذروة.  إلىحتالل الصهيونية  تحقيق ذلك الحلم قامت قوات اإل 

اإل أحيث   سلطات  عمليات  تعقب  من خالل  نجد  نه  االسرائيلية  تعمل  أحتالل  واملستعمرات    علىنها  املستوطنات  من   املزيد  تنفيذ 

والذي تم من خالله رصد أوضاع الشعب الفلسطيني    2020عام    لإلحصاءوفق تقرير القطاع املركزي  و   ة  اإلسرائيلية في الضفة الغربي

أن  . التقرير    حيث  أنتائج  الغربية    تسفر قد  الضفة  في  اإلسرائيلية  املستعمرات  وتوسيع  بناء  وتيرة  في  زيادة كبيرة  صادقت   فقد عن 

عام   خالل  بؤرة استعمارية    11وحدة استعمارية و  12,159   إلىضافة  تعمارية باإل وحدة اس  6,719حتالل اإلسرائيلي على بناء  سلطات اإل 

2020 . 

تحاد الدولية وُيصدق علي ذلك اإل   واألعرافحتالل للقوانين  نتهاكات التي تقوم بها سلطات اإل مر الذي يوضح بشكل علني وصريح اإل األ 

 االراض ي الفلسطنية املحتلة هي مستوطنات مخالفة للقانون الدولي . ن املستوطنات التي تتواجد علي  أنه يذهب بأوربي حيث األ 

 قصف املباني السكنية واستخدام العنف للتهجير القسرى:  -2

هدم وقصف املباني السكنية الخاصة باملواطنيين الفلسطنيين    إلىتذهب سلطات االحتالل االسرائيلية في مقابل بناء املستوطنات    

 وذلك لتقليص املساحة الجغر 
 
صدار القرارات والقوانين والتصديق عليها إ  على حتالل  لذلك تعمل سلطات اإل   افية الخاصة بهم وتنفيذا

باصدار    2021مايو    2قررت املحكمة العليا  في    على ذلك  من قبل  محكمة القدس املركزية االسرائيلية لكي تضعها في شكل قانوني وبناء  

 قرار باخالء حي الشيخ جراح من املواطنين 
 
وقوع العديد من    عليهترتب علي ذلك  ، األمر الذى  الفلسطنيين والعمل علي تهجيرهم قسريا
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الوحشية لتهجير سكان حي الشيخ    األساليب  على حتالل االسرائيلي  حيث اعتمدت سلطات اإل   ،نتهاكات علي السكان األصليين للحياإل 

    حجرا
 
 قسريا

التقرير الصحفي الصادر من وكالة األمم املتحدة بتاريخ  و عالم الدولية واملحلية تلك االنتهاكات  وقد رصدت وسائل اإل  مايو    14وفق 

ضرار الجسيمة في املمتلكات املدنية حداث العديد من األ إالسلطات اإلسرائيلية قد قامت ب  أن  إلىذهب املتحدث الرسمي للوكالة     2021

 
 
 كان في جميع أنحاء قطاع غزة. في املناطق املكتظة بالس وتحديدا

مبنى في قطاع غزة و نزح   450  ما يقرب من   استهداف املباني في قطاع غزة تم تدمير  علىسرائيلية التي عملت  الجوية اإل   للضربات  ونتيجة

 لتصريحالتغيب عن الدراسة  علىطالب   ألف 600 منما يقرب   وتم إجبارلف فلسطيني أ 52كثر من أ
 
وكالة اإلغاثة التابعة لألمم   وفقا

 .2021مايو   18املتحدة يوم الثالثاء املوافق 

 وتعد تلك الجرائم التي ترتكبها سلطات اإل 
 
 حتالل اإلسرائيلية هي بمثابة جرائم دولية تنتهك الحقوق املدنية للفلسطينيين وكذلك أيضا

السكن    بإحترام حق ن في النزاع املسلح يلزم القانون الدولي الحكومات  الحماية القانونية الدولية لحقوق االنسا  ووفق املواثيق الدولية  

  أنه على الحكومات أن تمتنع عن القيام بطرد األشخاص  أالالئق بمعني  
 
 أو الجماعات قسرا

 
خر من  أو بآن تدعو بشكل  أأو      و تعسفا

 تلك االشكال. 

 
ا
 : تدمير القطاع الصحي: ثانيا

 
 
القطاع الصحي على الرغم من تجريم القوانين الدولية لتلك االنتهاكات بشكل أساس ي واملوضحة بشكل علني    شملت االنتهاكات أيضا

العناية بهم وذلك من خالل بذل  و   وصريح في القانون اإلنساني الدولي والذي يلزم السلطة القائمة باالحتالل بجمع الجرحى واملرض ي  

الغذائية والطبية وتوفير خدمات الصحة العامة والنظافة الصحية في اإلقليم الذي  قص ي ما في وسع السلطات لكفالة اإلمدادات  أ

 تحتله.

 أن هجمات السلطات اإلسرائيلية تنتهك تلك القوانين  أننا قد نجد  أال  إ
 
عيرها    كما أنها  يضا

ُ
نها   أ  كماقل درجة من درجات االهتمام  ألم ت

زايد في األ 
ُ
  2021مايو  19خر تقرير لوزارة الصحة في غزة بتاريخ  آمايو حتى صدور    11حداث حي الشيخ جراح في  أنه منذ بداية  أمر حيث  ت
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عرب فيه عن قتل  
ُ
 و  768خر كان من بينهم آمواطن   1570صابة إمواطن فلسطيني و   219كثر من أوالذي ا

 
طفل    480وامرأة  322رجال

  عام وهم الشباب. 39الي   18فتها سلطات االحتالل  تتراوح بين ن من أكثر الفئات العمرية التي استهدأ وذهب التقرير الي 

يضا التي تعمل علي تقديم الرعاية أولم يتوقف االمر فحسب على استهداف املدنين فقط ولكنه امتد ليستهدف املنشئات الصحية   

ألضرار جزئية وكلية نتيجة القصف اإلسرائيلي املستمر االمر الذي أدى الي استهداف  منشأة صحية    22الصحية لهم حيث تعرضت  

مما ترتب عليه زيادة الضغط على القطاع الصحي والعجز عن تقديم    قم الطبي االطالعاملين في مجال الرعاية الصحية وقتل العدد من  

 الخدمات للمرض ى.

اإلسرائيلية للمناطق    للقواتف املتزايد   اوس كورونا في قطاع غزة ومع االستهد وقد ازداد الوضع تفاقمه بشكل خاص مع انتشار فير

السكنية وتشريد العائالت وزيادة تجمعهم في املالجئ التي باتت مكتظة بالسكان االمر الذي ترتب عليه تحول تلك املالجئ الي بيئة خطرة  

ف عيادة ايضا مع استهدأالثالثة في قطاع غزة وقد تفاقت االوضاع  دي إلى انتشار املوجة  أ  مما  COVID-19لالنتشار السريع لفيروس  

"الرمال الصحية" والتي تعتبر املختبر الوحيد في مدينة غزة مما ترتب عليه الغاء التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا وتأجيل مواعيد  

االدوية   تسليم  عمليات  وتوقف  باملستشفياأ  ممااالطباء  اضرار خطيرة  الحاق  الي  والعيادات  دي  ذلك ت  على  اعداد    وترتب  في  زيادة 

٪ من إجمالي العينات التي تم فحصها و توجد في وحدة العناية املركزة ما يزيد 30اإلصابات بفيروس كورونا حيث بلغت نسبة اإلصابة  

 حالة حرجة. 101عن 

 
ا
 :استهداف املراكز اإلعالمية وقمع حرية الصحافة:  ثالثا

واستهداف االدوات االعالمية التي تعمل علي كشف االعتداءات والجرائم الدولية التي    بقمع تقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلية  يوميا  

ون والتهجير القسري واالعتقاالت  ترتكبها ضد املواطنين الفلسطينيين حيث انها لم تتوقف فقط على عمليات القتل خارج نطاق القان

التغطية  واعاقة  املعرفة  في  الحق  واغتصاب  والتعبير  الرأي  حرية  على  االعتداء  الي  امتدت  ولكنها  فحسب  للفلسطينيين  الجماعية 

 حيث ألقت 
ُ
رتكب في حق الفلسطينيين يوميا

ُ
سلطات   الدقيقة واملستقلة للنزاع،  تلك التغطية التي تعمل علي كشف الجرائم التي ت

قنبلتين علي مبني الجالء بهدف استهداف املراكز اإلعالمية التي تعمل على رصد    2021مايو    15االحتالل االسرائيلية يوم السبت املوافق  
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  االعتداءات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقد تضمن هذا املبني العديد من الوكاالت اإلعالمية والتي 

 وغيرهما.  لألنباءووكالة الجزيرة   Associated pressمنها وكالة االنباء االمريكية " أسوشيتتد برس 

 يجرم القانون الدولي تلك االعتداءات علي وجه الخصوص وفق
 
من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان التي تنص على ان حرية  19 للمادة ا

تلقي االخبار ونقلها الي    ول شخص له الحق في التمتع في اعتناق الراء دون مضايقة  ان ك ،و التعبير هو حق أساس ي من حقوق االنسان  

 االخرين بأية وسيلة دون تقيد بالحدود.

 
ا
 املرأة الفلسطينية في خضم الصراع املسلح وأثره على الصحة العامة:   :رابعا

تقرير ويشير    ،  انهم يمثلون الفئات الغير قادرة علي املواجههفيكون للصراعات املسلحة تأثير أكبر علي النساء واألطفال  من املعروف أنه  

على ان الغالبية العظمي التي تتأثر سلبيا بالصرعات املسلحة هما املرآة واألطفال بوصفهم الجئين ومشردين   2000  ة من لسنمجلس األ 

 
 
 لعنصر املستغل من قبل الجماعات املسلحة املتواجدة في بلدانهم وذلك باعتبارهم ا داخليا

"قلق  له أنهصندوق األمم املتحدة للسكان في بيان  أمينحيث أعربوقد تعرضت النساء الفلسطينيات الي التأثير األكبر من االعتداءات 

ا حوالي  أباإلضافة الي    من عدد الضحايا املدنيين، بمن فيهم األطفال والنساء بسبب التصعيد الحالي" وذلك  210،000نه يوجد حالي 

 امرأة حامل ومرضعة في فلسطين.  

 في الضفة الغربية.  215امرأة في غزة و 150امرأة كل يوم  365باالضافة الي حاالت الوضع اليومية حيث تضع 

القتال، لضمان الحماية الكاملة للمدنيين وسالمة  ولهذا دعي املدير اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان "لؤي شبانة " إلى وقف  

 النساء والفتيات املراهقات. 

 
ا
 من الغذائي: :استهداف ال خامسا

 أشملت االنتهاكات اإلسرائيلية املساعدات اإلنسانية   
 
  إلى حيث عملت القوات اإلسرائيلية علي ضعف املعونات الغذائية التي تصل    يضا

  كما دخول املعونات الغذائية لقطاع غزة ،ب  بالسماحاملتحدة " األونروا"  سلطات االحتالل اإلسرائيلية    طالبت وكالة األممو الفلسطينيين  

صرح السيد "الركيه"  الي انه قد تم تقييد املساعدات الغذائية بينما كان يواصل العاملون في املجال اإلنساني لتقديم املساعدة على 
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بسبب انعدام األمن السائد. وأشار أيضا إلى أن السلطات اإلسرائيلية أغلقت معبر "إيريز" األرض، فقد تم تقييدها بشكل كبير وذلك  

، بما في ذلك معبر "كرم أبو سالم " في الجنوب والذي يعتبر القناة االهم لنقل البضائع والوقود 2021مايو    10في شمال قطاع غزة في  

 إلى القطاع. 

وان االستمرار في منع تلك املساعدات يشكل عواقب وخيمة ويعيق استمرار الخدمات األساسية حيث ان احتياطيات الوقود محدودة 

الكهرباء، مما سيؤثر مرة أخرى على توافر خدمات الصحة واملياه والصرف    إمدادات للغاية وانه من املقرر في األيام املقبلة انخفاض  

 الصحي. 

ا لتلك  التي تقوم  وللتصدي  التقرير تسليط    بهالنتهاكات  في هذا  الشعب الفلسطيني نحاول  ائيلية ضد  سلطات الحتالل اإلسر

الضوء علي الجهود التي بذلت لوقف تلك العتداءات حيث انه قد قامت العديد من الدول باتخاذ العديد من القرارات للتصدي  

ا  ئيلية واملقاومة الشعبية.  لتلك الصراعات القائمة بين سلطات الحتالل اإلسر

 :   ردود أفعال الدول على اإلعتداءات على غزة  .1

التي رصدتها كل من وسائل االعالم الدولية واملحلية لالعتداءات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلية    االنتهاكاتعلى الرغم من  

مم  وتأكيد تلك االنتهاكات من قبل املنظمات الدولية التي كانت علي رأسهم وكالة اإلغاثة لألمم املتحدة ووكالة األمم املتحدة للسكان واأل 

كان موقف االتحاد االوربي صامت حيث انه لم يصدر اي قرارات لوقف تلك االنتهاكات بل انه اكتفي    هاال ان املتحدة للشؤون اإلنسانية  

فقط ما يقرب  2021االتحاد االوربي املساعدات الطارئة لفلسطين في عام  دفقد بتقديم املساعدات وتوفير مساعدات طارئة وقد اوف

 مليون يورو.  34عن 

جانب   مجلس  آخر وعلي  ضد    تجاهل  اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  ترتكبها  التي  الحرب  وجرائم  واالنتهاكات  االعتداءات  تلك  االمن 

القضية   إزاء  املجلس  أعضاء  مواقف دول  االعتداءات وذلك الختالف  تلك  يعمل على وقف  اتخاذ قرار  لعدم  الفلسطينيين ورفضه 

 الفلسطينية. 

ودعما لسلطات االحتالل  ا  لة ألخري حيث انها قد القت تضامنا من بعضهما و انحياز الدولية االوروبية من دو   مواقف وقد تنوعت ايضا  

الواليات املتحدة االمريكية لم يتوقف االمر لديها على استنكار فحسب بل انها عملت على ازدياد   فنجد أناالسرائيلية من البعض االخر  
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صعوبة  يزداد االحتالل اإلسرائيلية االمر الذي قد يجعل الوضع  مليون دوالر مع سلطات 735الوضع سوء بتوقيع صفقة سالح بقيمة 

حيث ان تلك الصفقة تعمل على مساعدة سلطات االحتالل في ارتكاب املزايدة من االنتهاكات واالعتداءات ضد الشعب الفلسطيني  

 واقامة مواجهه غير متساوية بين الطرفين. 

، خالل مداخلتها في لجنة األمم املتحدة املنعقدة تحت عنوان" الدعم البرملاني الدولي كما أعربت عضوة البرملان البريطاني جولي إليوت

 متساوية حيث ُيقتل املئات من األبرياء والنساء واألطفال." ودعت جميع األطراف  
 
لقضية فلسطين" والذي ذهبت الي ان هذه ليست حربا

 ئيل التي يمكن استخدامها إلخضاع السكان الفلسطينيين." في بالدها "إلى إنهاء بيع اململكة املتحدة لألسلحة إلسرا

بينما عملت الصين على مواصلة الضغط من اجل تحريك مجلس االمن لوقف تلك االعمال العدائية وإعادة عملية السالم للمنطقة  

من مجلس االمن لوقف   تشانغ جيون" الي ان الصين تعمل علي اعتماد بيان حيث صرح مندوب الصين الدائم لدي األمم املتحدة "

عمال العنف ضد املدنيين وانه يجب على إسرائيل ممارسة ضبط النفس على أدان بشده  أالصراعات التي تمارس ضد املدنيين كما  

 وجه الخصوص.

 اإلسرائيلي:  -موقف الدول العربية من الصراع الفلسطيني .2

ولكن تنوعت تلك االهتمامات  حيث ادانت تونس الهجمات التي تقوم  العربيةلقت القضية الفلسطينية اهتماما كبير من بعض الدول  

بها سلطات االحتالل من خالل تأكيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج " السيد عثمان الجرندي " خالل اجتماع  

 الفلسطينية العادلة.   مجلس االمن على أن تونس لن تحيد عن موقفها التاريخي الثابت املساند للقضية

كما ادانت الجزائر االعمال الهمجية التي ترتكبها قوات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني وذلك من خالل كلمة وزير الخارجية الجزائري  

  صبري بوقدوم" من خالل مشاركته في االجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي." 

في حل االزمة حيث عملت الخارجية االردنية علي تقديم مذكرة رسمية تؤكد فيها علي بطالن القرارات التي    كما كان لالردن دور كبير 

 اتخذتها املحكمة االسرائيلية علي القدس الشرقية املحتلة وذلك وفق للقانون الدولي االنساني.
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 دور مصر في العمل على تهدئة الوضاع في فلسطين:    .3

انسحاب وتغافل بعض الدول الكبري لالنتهاكات التي تقوم بها سلطات االحتالل االسرائيلية ضد املدنين الفلسطنيين اال  علي الرغم من  

الريادي لوقف هذا الصراع الذي شاهدته فلسطين في الفترة االخيرة حيث تنوعت تلك الريادة ما بين    كان للدولة املصرية الدور   هان

 ات االغاثية،واملبادرات التنموية التي تشتمل علي الدعم املالي.  املساندة السياسية، واالستجاب

: مع تصاعد االحداث واالعتداءات التي قامت بها سلطات االحتالل االسرائيلية توجهت وزارة الخارجية  املساندة السياسية •

منيين  أ الضافة الي ارسال وفدين  املصرية بتقديم املفاوضات لنظيرتها االسرائيلية لوقف اطالق النار وانهاء الصراع وذلك با

 لتفعيل عملية الهدنة.  

الغاثية   • الحكومة املصرية  الستجابات  الفلسطينيين واستجابة  الجرحى  اعداد  وتفاقم  االنتهاكات  تزايد  مع  وزارة  مل:  ناشد 

مليون دوالر أمريكي ليتمكن من االستمرار    46.6اج قطاع الصحة إلى ما يقدر بنحو  ي الصحة الفلسطينية التي أعربت عن احت

على وفتح معبر رفح وتجهيز  في تقديم الخدمات الضرورية من قبل الوزارة وتلبية لتلك املناشدات عملت وزارة الصحة املصرية  

ملت علي استقبال الجرحى من قطاع غزة وذلك  مستشفي وكانت من بينهما مستشفي رفح والشيخ زويد وبئر العبد  والتي ع   11

 باإلضافة الي املساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها جمعية الهالل األحمر املصري الي جمعية الهالل األحمر الفلسطيني. 

:  لم تتوقف املساعدات املصرية فقط علي تقديم الدعم الوقتي والجزئي  ولكنها عملت علي تقديم الدعم  املبادرات اإلعمارية •

الذي قامت    القذفاملستدام حيث عملت الجهود الرئاسية بعد تحقيق املفاوضات واقامة الهدنة الي تقدير االثار الناجمة عن  

  500مبادرة "إعادة االعمار غزة" حيث خصصت الحكومة املصرية   به سلطات االحتالل اإلسرائيلية مما ترتب عليه تقديم  

 مليون دوالر إلعادة اعمار املنشئات املدنية التي قد تم استهدافها. 

 فقط على الحكومات املصرية بل  التضامن الشعبي •
ُ
املناهضة بالقضية    كان للشعب: لم يكن الدعم مقتصرا دور كبير في 

بها سلطات االحتالل اإلسرائيلية،  الفلسطينية ورفضهما واستنكارهم ل اعتمد الشعب    فقدالعتداءات الغاشمة التي تقوم 

  االجتماعي املصري علي استخدام القوي الناعمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك من خالل استخدام وسائل التواصل  

 التي كانت بمثابة حرب ناعمة وضاغطة علي سلطات االحتالل. 
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 الخاتمة: 

االعتداءات تعتبر   ان  حيث  العاملي  مستوي  على  إنسانية  وقضية  العربي  الوطن  مستوي  على  رئيسية  قضية  الفلسطينية  القضية 

اصرار إسرائيل على إقامة    أن  ولكنها تنتهك الحقوق اإلنسانية العاملية حيث   فقط    واالنتهاكات التي تمارس ال تنتهك حق الفلسطينيين 

والتطهي  التميز  عمليات  من  املدنية  العديد  املنشئات  وهدم  املستوطنات  بناء  بقرار  وتمسكها  الفلسطينيين  ضد  والتهجير  العرقي  ر 

 فقط الخاصة بالفلسطينيين هي بمثابة انتهاكات دولية وليس انتهاكات ضد الفلسطينيين. 

ُممنهجه  قد وضعتها إسرائيل  االمر الذي يؤكد لنا ان تلك االنتهاكات واالعتداءات لم تكن محض الصدفة ولكنها رؤى واستراتيجيات  

عاما وقد نجد ان تلك االحداث الحالية هي بمثابة رؤية واقعية لتنفيذ تلك الروئ حيث اعلنت     20مالها التي قد حددتها قبل  آلتنفيذ  

لعام   ورؤيتها  خطتها  تنفيذ  على  عاما    2020إسرائيل  عشرون  منذ  وضعتها  قد  التي  الرؤي  إسرائيل    وقدتلك  مخطط   " تضمن 

في عام و 2020 إذا استمرت تهدد مستقبل إسرائيل    1997"الصادر  الحالية  الديموغرافية  النمو  اتجاهات  بان   " أعربت فيه  والذي 

 الهوية اليهودية لدولة إسرائيل".  آثارهاكدولة يهودية وانه البد من سياسة ديموغرافية صهيونية تضمن 

ليست فقط االعتداءات القائمة بالفعل والقائمة علي ارض الواقع ولكن    لذلك يجب على املجتمع الدولي التصدي لتلك االعتداءات 

أيضا   لآلمال    للإلعتداءاتالتصدي  التصدي  الي  باإلضافة  املستقبلية  االنسانية  االنتهاكات  من  ملزيد  تمهد  التي  املستقبلية  والرؤى 

 عنالصهيونية التي تعمل إسرائيل على تنفيذها  
 
على دعم تلك االنتهاكات وخلق مواجهات غير متكافئة   التصدي للدول التي تعمل   فضال

 بين قوات االحتالل اإلسرائيلية واملقاومة الفلسطينية.  
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