
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 تصريح صحايف للناطق الرسمي باسم اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
  يدين فيه تكثيف االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة

  
14/4/1991  

  

املاضي، ) مارس(حرب اخلليج يف مطلع آذار  تشهد األسابيع األخيرة، وخاصة بعد انتهاء  
اندفاعاً اسرائيلياً واسعاً لتكثيف االستيطان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخاصة يف القدس 

ويتصرف وزير االسكان اإلسرائيلي اريئيل شارون بدون قيود يف عملية .العربية والضفة الغربية
بناء مستوطنات جديدة، وحتى االستيطان داخل املدن واسعة لتوسيع املستوطنات القائمة حاليًا و

  ).جنوبي الضفة(الفلسطينية، وخاصة القدس القديمة واخلليل 

هذه الهجمة االستيطانية الواسعة، التي يتمسك بها اسحاق شامير تدلل، من جهة، على   
ر تغيياستمرار حكام إسرائيل يف سياسة الضم الزاحف لألراضي احملتلة من خالل إحداث 

ديمغرايف متسارع يف تركيبتها، بحيث يؤدي يف غضون سنوات ومع الهجرة املكثفة للمواطنين 
يف  –اليهود من االحتاد السوفييتي وبلدان أخرى، إىل اختالل التوازن السكاين، بما يغلق الباب 

ي أمام امكانية التخلي عن األراضي احملتلة أو ممارسة الشعب الفلسطين –خمطط حكام اسرائيل 
كما تدلل هذه الهمجية االستيطانية، من جهة أخرى، على أن اإلدارة . حلقه يف تقرير مصيره

األميركية مستمرة يف رفض ممارسة أي إجراء ضاغط على إسرائيل، ويف عرقلة تمرير قرار يف 
 جملس األمن بهذا االجتاه، مكتفية بكالم عام ال يسمن وال يغني، من جوع، يف وقت بات فيه العامل

كله يعرف كم بامكان اإلدارة األميركية من قدرة على الضغط على إسرائيل وغيرها من بلدان 
  .املنطقة

 إن هذه اجلريمة اجلديدة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشكل انتهاكاً  
متواصالً ملعاهدة جنيف اخلاصة باألراضي احملتلة، تضع الدول العربية ودول العامل كافة أمام 

واجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو الهيئات العربية والدولية لتحمل . مسؤولياتها
ة حتت طائل –مسؤولياتها، وتطالب بدعوة سريعة جمللس األمن الدويل التخاذ قرار ملزم إلسرائيل 

  .لوقف االستيطان وفك األبنية والتجهيزات التي أقامتها يف اآلونة األخيرة –العقوبات 
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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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