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بيان للمجلس التشريعي الفلسطيني يدين فيه املمارسات اإلسرائيلية يف القدس 
  ١والتوسع االستيطاين حولها وحماولة تهويدها

  ١٣/٢/١٩٩٧رام الله، 
 

  
حذر اجمللس التشريعي الفلسطيني احلكومة االسرائيلية من مغبة استمرارها يف   

ع االستيطاين حولها وحماولة تهويدها ممارساتها ضد شعبنا ومقدساتنا يف مدينة القدس والتوس
كد اجمللس يف بيان صدر يف ختام أوتغيير معاملها متحدية يف ذلك قرارات الشرعية الدولة، و

استمرار هذه السياسة يشكل ن أمس التي خصصت ملناقشة موضوع القدس واالستيطان أجلسته 
ملشاعر شعبنا ويهدد عملية   ازاًلالتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية واستفز فاضحاً  خرقاً

  .السالم برمتها باالنهيار
نه ويف ضوء اخملاطر اجلدية التي تتهدد القدس والناجمة عن التصعيد اخلطير أشار اىل أو  

الذي تمارسه احلكومة االسرائيلية ضد املدينة املقدسة بهدف تهويدها وتغيير واقعها ومعاملها 
ني الفلسطيني والعمل على تقطيع طزلها عن حميطها الوبنائها الشرعيين وعأوتفريغها من 

قصى مما يعرضه خلطر نفاق بجوار املسجد األمام مواصلة عمليات احلفر وحفر األأو. وصالهاأ
اولة اغتيال احلياة الفلسطينية يف القدس سماء الشوارع وحمأاملنازل وتغيير االنهيار وهدم 

غالق املؤسسات الوطنية الفلسطينية والعمل إالبة بواستمرارها يف سحب هويات املقدسيين واملط
نشاء مستوطنة إعلى خنقها بحزام من املستوطنات الضخمة بما يف ذلك اخملططات التي تستهدف 

دوميم وجعفات أبو غنيم ويف رأس العامود والتوسع اخمليف يف مستوطنة معاليه أعلى جبل 
  .زئيف وقطنة وبيت سوريك

االسرائيلية لسحب الشرعية من املؤسسات الوطنية الفلسطينية يف مام احملاولة أو. وتابع  
ضفاء الشرعية على الوجود االستيطاين االسرائيلي فيها والتصعيد احلاد يف إالقدس وحماولة 

راضي وجتريفها يف كافة نواحي الوطن عامة ويف ممارسة الهجمة االستيطانية ومصادرة األ
قرر . ي حسان وكفر القف وغيرها من املواقع املستهدفة خاصةمناطق وادي التين وقراوة بن

لنقاشه املتواصل حول هذه القضية  اًمس ملوضوع القدس استمراراجمللس تخصيص جلسة األ
  .احلساسة
وتوجه اجمللس اىل السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية والوفد املفاوض لوضع   

ولويات املفاوضات مع اجلانب االسرائيلي أدها على سلم قضية القدس وخماطر التهويد التي تتهد
عالمية والسياسية حتى ال تصبح سالمية والدولية وبراجمها اإلويف كافة اتصاالتها العربية واإل
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اخلطيرة يف القدس والتوسع  االنتهاكاتمام استمرار هذه أاملفاوضات بال معنى وال جدوى 
  .االستيطاين

ا الفلسطيني يف كل مكان اىل االستعداد والتأهب ملواجهة ودعا اجمللس جماهير شعبن  
على ان تالحم شعبنا بكافة  رضنا ومقدساتنا مؤكداًأفشال اخملططات االسرائيلية التي تستهدف إو

  .ماية منجزاتنا وحقوقنا الوطنيةقوى حلسالمية هو الضمان األواإلفئاته وقواه الوطنية 
وروبي سالمية وراعيي عملية السالم واالحتاد األإلمتين العربية واكما دعا اجمللس األ  

زاء الوضع املتفجر الذي تخلقه املمارسات إسرائيلية اىل حتمل مسؤولياتهم وقوى السالم اإل
االسرائيلية والعمل الفوري ملمارسة الضغط على احلكومة االسرائيلية حلملها على وقف هذه 

السالم برمتها ووضع املنطقة من جديد يف دائرة  لعملية املمارسات التي يشكل استمرارها نسفاً 
رسال مراقبين دوليين حلماية القدس ومراقبة الوضع اجملتمع الدويل إل داعياً. احلرب والعنف

  .فيها
ولويات الوطنية واالتفاق ل يجري فيه حتديد األموجدد اجمللس دعوته اىل حوار وطني شا  

  .متطلباتها ى استراتيجية وطنية ملواجهة املرحلة بكللع



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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