
 
 
 

 الدانة املقاومة الفلسطينية أمميالستصدار قرار حيذر من مساعي اإلدارة األمريكية " محاية"

 الناظ ة حلقوق الشعوب يف األراضي احملتلةت ا الدول  الرمااأ أركاأ القانوا الدول  ويدعو اجمل

عزم اإلدارة األمريكية على استصدار قرار دولي لتجريم يدين بأشد العبارات  قوق اإلنسانمركز حماية لح
 .المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها" حركة حماس"

ناع مزيد من الدول على مدار الساعة من أجل إقتعمل  اسية األمريكية في األمم المتحدةالدبلوم يذكر أن
رر لصواريخ نحو )إسرائيل(، حماس إلطالقها المتكإدانة " يتضمنقرار مشروع  للتصويت لصالح

حركتي حماس ، كما يطالب مشروع القرار حياة المدنيين للخطرتعريضها و ولتحريضها على العنف، 
والجهاد اإلسالمي بأن توقفا كل االستفزازات واألنشطة العنيفة، بما في ذلك استخدام الطائرات الورقية 

 ."الحارقة

االثنين  تأجيل التصويت عليهأن يتم التصويت على مشروع القرار غدًا الخميس، وذلك عقب  ومن المقرر
 .لفلسطينية نجحت في إرجاء التصويتمارستها البعثة الدبلوماسية ا على أثر ضغوط)الماضي(، 

يستهجن  وإذنته للسياسة األمريكية المنحازة لالحتالل العنصري، إذ يجدد إدا مركز حماية لحقوق اإلنسان
ي األراضي المحتلة، التي تجاه سياسة سلطات االحتالل ف ريكية التي لم تتخذ أي إجراءموقف اإلدارة األم

األراضي الفلسطينية  تصادر تل الشعب الفلسطيني، وال زالبحق نساء وأطفا الجرائم أفظع  ال زالت ترتكب
المقدسات،  وتعتدي على، اآالف الفلسطينيين في سجونه وتحتجزلبناء المستوطنات غير الشرعية، 

،  األراضي المحتلةفي لية، والتي تلزم سلطات االحتالل القواعد الدولية التي أقرتها األسرة الدو  وتنتهك
أهم المبادئ القانونية، والقوانين الدولية التي  هذا المشروع  الواليات المتحدة خالفت بموجب أن يرى فإنه 

 .لسبل بما فيها الوسائل العسكريةتعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل وا

انون الدولي، المقاومة الفلسطينية هي مقاومة مشروعة وفق أحكام الق على أن المركز وبدوره يؤكد
عالقة أو قاعدة تحول بين السكان في األراضي لقانون الدولي يوجد في اأنه ال كما يؤكد األميية، والقرارات

المحتلة وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة، بل هناك من الواجب ما يحتم عليهم ذلك، دفاعا 
 لشرفه.  عن الوطن وحرمته وانتصاراً 



 
 
 

لصالح مشروعها المنحاز  للتصويتعلى المجتمع الدولي ة األمريكية اإلدار  وإزاء الضغوط التي تمارسها
ون سلطة تقوم على القوة ال على القاناالحتالل  بأن ،يخاطب المجتمع الدولي مذكرا  فإن حماية  ،إلسرائيل

لعالم التي عانت ويالت شعوب اوأن وال يمكن أن ينتهي هذا االحتالل إال بالقوة بغض النظر عن شكلها، 
لم يكن أمامها من سبيل عدا أن تحرر نفسها من االحتالل واالستعمار بالقوة، ولم ينكر عليها االحتالل 

 رهاب.يتم وسمها باإلالمجتمع الدولي ذلك، ولم 

على  "اإلسرائيلي"لسياسة االمريكية المنحازة للجالد ا يعبر عن أسفه إزاءإذ  مركز حماية لحقوق اإلنسان
السعي إلدارج حركات المقاومة الفلسطينية ضمن قوائم  أن فإنه يؤكد، "لفسطينيالشعب ا"حساب الضحية 

للقانون الدولي التي تحث أحكامه على دعم الشعب الواقع تحت اإلحتالل حتى نيل  اإلرهاب، هو مخالفة
 :، وبدورهإستقالله

ر مصيره بكافة األشكال القانونية المتاحة بما فيها الكفاح تقريفي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني   .1
 المسلح.

القانون الدولي قواعد واحترام  حتالل اإلسرائيلي،ف سياسة االنحياز لاليطالب اإلدارة األمريكية بوق .2
 التي تحكم حالة االحتالل.الدولية  والقرارات

يطالب األطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف األربعة، والجمعية العامة لألمم المتحدة الوقوف عند  .3
 واجبها والمتمثل بحماية هذا الحق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحول دون ادانته على ذلك.

وذلك بتأكيد إلتزامها بحق الشعوب في  ،األمريكييدعو األسرة الدولية للتصويت ضد مشروع القرار  .4
 تقرير مصيرها بكافة الوسائل والطرق الممكنة والمتاحة.

ة المنحازة لالحتالل اإلسرائيلي، يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية برد رسمي على السياسة االمريكي .5
 والبدء الفعلي بمسار مقاطعة السياسة االمريكية.

 "انتهى"
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