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 بيان للمجلس التشريعي الفلسطيني يدين فيه بناء مستوطنة إسرائيلية 
  يف القدس الشرقية

 ١/٣/١٩٩٧، رام الله

 

  

عقدها أمس أن " استثنائية طارئة"أعلن اجمللس التشريعي الفلسطيني يف ختام جلسة 
احملتلة يف القدس هي قلب وعاصمة الدولة الفلسطينية وجزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية "

وأن جميع القرارات واإلجراءات التي فرضتها إسرائيل يف القدس وحميطها، بما يف  ١٩٦٧العام 
ذلك املستوطنات هي باطلة وغير شرعية ومرفوضة رفضاً قاطعاً من شعبنا الفلسطيني يف جميع 

ودعا ". أماكن وجوده ومناقضة لقرارات الشرعية الدولية التي قامت عملية السالم على أساسها
اجمللس الفلسطينيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة إىل إضراب عام غداً اإلثنين احتجاجاً على 

  .قرار احلكومة اإلسرائيلية بناء مستوطنة جديدة يف جبل أبو غنيم

نسخة منه " احلياة"وجاء يف البيان الصادر عن االجتماع الذي عقد يف رام الله وتلقت 
ملنظمة التحرير (بحث يف حضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية  أمس أن اجمللس التشريعي

وجملس الوزراء يف اخملاطر املترتبة على قرار بناء املستوطنة والتوسع االستيطاين ) الفلسطينية
بهدف تهويد القدس وعزلها عن "يف الضفة الغربية بشكل عام ويف القدس وحميطها بشكل خاص 

  ".رض الفلسطينية، ما يوجه ضربة قاصمة لعملية السالم برمتهاحميطها الفلسطيني وتقسيم األ

ممارسة حقه املشروع يف مواجهة االستيطان "إىل " جماهير شعبنا املناضل"ودعا البيان 
تشكيل "كما دعا اجمللس التشريعي يف بيانه إىل . بكل األشكال والوسائل املشروعة" وتهويد القدس

حلمل احلكومة اإلسرائيلية على التراجع عن قرارها بناء  أوسع جبهة عربية وإسالمية ودولية
مراجعة املوقف من كافة "وحض اجمللس السلطة الوطنية الفلسطينية على ". املستوطنة اجلديدة

وذلك التخاذ موقف جديد يضع يف اعتباره (...) جوانبه بشأن املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي 
كما دعا ". ت والناجت عن السياسة اإلسرائيلية االستيطانيةاملأزق اجلدي الذي تواجهه املفاوضا

وناشد الدول العربية ". إىل إعطاء األولوية لوقف االستيطان اإلسرائيلي وتهويد القدس"السلطة 
إىل عقد قمة عربية عاجلة وإىل اجتماع عاجل واإلسالمية وقف إجراءات التطبيع مع إسرائيل ودعا 

  ".ع اخلطير القائمملواجهة الوض"للجنة القدس 

                                                            
 ٢/٣/١٩٩٧ لندن،  ،حلياةا :املصدر. 
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وطالب اجمللس التشريعي الفلسطيني اجملتمع الدويل وأوروبا وكافة القوى احلريصة على 
بممارسة دورها يف الضغط على احلكومة اإلسرائيلية لوقف انتهاكاتها وممارساتها "عملية السالم 

  ".االستيطانية حفاظاً على عملية السالم واالستقرار يف املنطقة

استغرابه الشديد للموقف األميركي من هذه القضية اخلطيرة والذي مل "اجمللس عن وعبّر 
يرق إىل خطورة القرار االستيطاين ويرى يف هذا املوقف انحيازاً للجانب اإلسرائيلي ما يتعارض 

 ".مع االلتزامات األميركية املوثقة جتاه عملية السالم ودورها بخاصة على املسار الفلسطيني

دارة األميركية إىل إعادة النظر يف موقفها وممارسة الضغط على احلكومة اإلسرائيلية ودعا اإل
  ".للتراجع عن هذا القرار اخلطير"



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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