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سر منظمة التحرير صائب عريقات يؤكد فيه  مؤتمر صحايف ألمين

 إسرائيلاالتفاقيات مع  جميعوضع آليات إللغاء 

 

2019.0F/  7/  22 الله رام

∗
 ]مقتطفات[ 

 

 القيادة أن [....] عريقات صائب التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين أعلن

 قرر عباس مودحم الرئيس وأن ،إسرائيل مع االتفاقيات كافة إللغاء آليات وضع قررت

 بصور صاحلمّ واد يف منازلها هدم من املتضررة العائالت كل عن الكامل الضرر جبر

 .احملتلة القدس جنوب باهر

 قيام بعد الله رام يف قدعُ ىءطار اجتماع عقب صحفي مؤتمر خالل وأكد،

 جلسة عقد طلب إقرار تم أنه ص،احلمّ واد يف املواطنين منازل بهدم االحتالل قوات

 .االحتالل حماكم مع الكامل التعامل ووقف األمن �لس

 الرئيس من وبتعليمات الدولية العالقات يف األسود اليوم هذا يف" :وقال

 من بمجموعة وخرجت ىءطار اجتماع يف التنفيذية اللجنة التأمت عباس حممود

 وخرقاً عالراب جنيف ميثاق من 49 للمادة انتهاكاً فقط ليس اليوم حدث وما القرارات،

 اجلنائية املسؤولية تستذكر التي املادة وهي ،جنيف اتفاقية من 147 للمادة خطيراً

                                                           

∗
 :، يف الرابط اإللكتروين التايل)"وفا"(نباء واملعلومات الفلسطينية وكالة األ :املصدر 
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 وما أفراد، حمكمة إنما دول حمكمة ليست الدولية اجلنائية فاحملكمة للجناة، الفردية

 حرب جريمة املنازل هدم من باهر صور يف احملتلة الشرقية القدس يف اليوم كبارتُ

 اجلنائية للمحكمة ساسياأل روما نظام بموجب نسانيةاإل ضد وجريمة ،بامتياز

 ".الدولية

 واللجنة عباس حممود الرئيس قرر: "الصحفي املؤتمر يف عريقات وأضاف

 وبين بيننا االتفاقيات كافة إللغاء آليات وضع الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية

 ،مسبوقة غير خطوات امأم نحن عباس حممود الرئيس ويقول ي،سرائيلاإل اجلانب

 احلكومة ونحمّل ،عةاملوقّ االتفاقيات لكل رتتنكّ) إسرائيل( االحتالل سلطة أن وخاصة

 ".املرتكبة اجلرائم هذه وتبعات نتائج عن الكاملة املسؤولية يةسرائيلاإل

...].[... 

 عباس حممود الرئيس سيادة من وبتوجيهات يضاًأ اليوم: "عريقات وقال

 هذه حول الدولية اجلنائية للمحكمة جديد ملحق بتقديم ارجيةاخل وزارة قامت

 أصبح وباعتقادي احملتلة، القدس يف باهر صور يف أبنائنا بحق كبتارتُ التي اجلريمة

 حتقيق فتح تستوجب 'رسمية إحالة' مئات الدولية اجلنائية احملكمة أمام لدينا

 ملف يف وخاصة ،يينرائيلساإل املسؤولين من اجلناة مع تردد وبدون فوري قضائي

 عداماتاإل وملف االستعماري واالستيطان العرقي والتطهير البيوت هدم كملف

 طابعها تغيير من القدس يف يحدث وما سرىواأل غزة على العدوان وملف امليدانية

 ".والديمغرايف اجلغرايف

 لبطُ ما كل به، تقوم فيما تستمر أن الدولية اجلنائية حملكمة مبرر ال: "وتابع

 من مطلوب احلال وكذلك حصلت، التي اجلريمة عن كامل ملحق اليوم فيه بما منا

 قاعدة إصدار يف والتردد التلكؤ عدم نساناإل حقوق مفوضة باشيليت ميشيل السيدة
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 املستوطنات منظومة يف واملتواطئة العاملة للشركات املتحدة مماأل بيانات

 ".يةسرائيلاإل االستعمارية

...].[... 

 


