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على مصادرة  إسرائيلبيان جمللس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية يدين فيه اقدام 
  ١االراضي واالستيطان يف جميع املناطق يف الضفة الفلسطينية

  ١٠/٢/١٩٩٦غزة، 
 

  
درس جملس الوزراء موضوع مصادرة االراضي واالستيطان وقد اعتبر جملس الوزراء ان   

من اعمال توسعية واستيطانية يف جميع املناطق يف الضفة  ما تقوم به السلطات االسرائيلية
ملا تم االتفاق عليه وهي تستخدم ذرائع خمتلفة  الفلسطينية، هي اعمال خطيرة وخمالفة تماماً

بما فيها الطرق االلتفافية واالغراض االمنية، ووصلت اىل حد توسيع املستوطنات القائمة 
لك ما يحدث ملسجد النبي يعقوب وقبر راحيل واملناطق والتخطيط القامة مستوطنات جديدة، وكذ

  .احمليطة بهما
لالتفاقيات،  كامالً كل خرقاً شان جملس الوزراء يرى ان هذه املمارسات االستيطانية ت  
  .جلميع االلتزامات التي قطعتها احلكومة االسرائيلية، وتم التوقيع عليها فاضحاً وانتهاكاً
ية الفلسطينية قرر ضرورة وسرعة الدعوة الجتماع عاجل ان جملس وزارء السلطة الوطن  

وفوري للجنة التنسيق العليا املشتركة لبحث وقف هذه االعتداءات واالنتهاكات، كما يؤكد اجمللس 
  .على ضرورة التحرك الشعبي والوطني يف مواجهة هذه املمارسات االستيطانية والتوسعية

الم اميركا وروسيا واالمم املتحدة لسة اوقرر اجمللس أيضا التحرك مع راعيي عملي  
السلطة جهزة أويدعو اجمللس جميع  ركة عدم االنحياز واالشقاء العربوالوحدة االوروبية وح

ومؤسساتها اىل حتمل مسؤولياتها يف كل املناطق واىل ضرورة املتابعة الفورية واحلثيثة لهذه 
رضهم والعمل بكل الطاقات أوحقوقهم ورسات االستيطانية، وحماية مصالح املواطنين ااملم

  .وبالتعاون مع املؤسسات الشعبية على ارض الواقع
 كما يؤكد جملس الوزراء عل ضرورة الدعوة الصادرة عن اللجنة الوطنية واالسالمية  

كيوم عمل وطني ضد مصادرة  ١٥/٢/٩٦اخلميس القادم  ملواجهة االستيطان اىل اعتبار يوم
يطاين يف جميع املناطق، وضرورة قيام جميع املؤسسات والهيئات األراضي والتوسع االست

  .الرسمية والشعبية بدورها يف هذا الصدد
سرائيلية بتعهداتها والتزاماتها وفق ن تلتزم احلكومة اإلأويؤكد اجمللس على ضرورة   

ت متبادلة ن عدم االلتزام يعرض هذه االتفاقيات برمتها وبكل ما احتوته من التزاماتفاقيات، ألاإل
  .اىل االنهيار

ية لعملية السالم واحلريصة عليها اىل التدخل عان جملس السلطة سوف يدعو اجلهات الرا  
الفوري بوضع حد ملا تقوم به احلكومة االسرائيلية يف القدس، بيت حلم وجميع االراضي 

  .الفلسطينية من اعتداء صارخ على اتفاقيات السالم
                                                            

 .١١/٢/١٩٩٦احلياة اجلديدة، غزة، : املصدر  ١



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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