
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 
بيان لألمانة العامة لالحتاد البرملاين العربي حول حتدي إسرائيل لالرادة العاملية، 

  واستمرارها يف إجراءاتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني

  
  )6 – 4 ،18/5/1980، بيروت، "وفا("        17/5/1980دمشق، 

  

يهيب البرملانيون العرب بزمالئهم من البرملانيين األحرار يف خمتلف أقطار العامل أن   
يرفعوا صوتهم عالياً احتجاجاً على تدابير القمع اإلسرائيلية املتصاعدة ضد املواطنين العرب 

الفلسطينيين يف األراضي احملتلة وأن يعملوا على تشكيل سياج عاملي ضاغط على سلطات 
سرائيلي وعلى القوى الدولية الغاشمة التي تدعم املمارسات اإلسرائيلية وتغذي االحتالل اإل

  ..إسرائيل باملال والسالح وخمتلف أشكال التأييد 

إن الرأي العام البرملاين ال يجوز أن يسكت عن اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة التي   
  :تضمنت

السيد فهد القواسمة رئيس  إبعاد ثالثة من كبار املناضلين العرب عن أرضهم وهم -1
بلدية اخلليل، وحممد ملحم رئيس بلدية حلحول، والشيخ رجب التميمي القاضي الشرعي ملدينة 

 .اخلليل

فرض اإلقامة اجلبرية على رؤساء البلديات الفلسطينيين ومنعهم من االتصال  -2
 .بشعبهم ومشاركته يف آالمه ويف احتجاجه ضد الظلم واالستيطان

ة ومقاومة كل حترك شعبي بقوة السالح على نحو ما صرح به ر القمعيتشديد التدابي -3
 .من وزير احلرب اإلسرائيليزعيزر واي

إعالن املضي يف استيطان األراضي العربية احملتلة واالستيالء على املدن العربية  -4
ونهب أراضي الشعب العربي الفلسطيني واتخاذ اإلجراءات التي تضمن دوام االحتالل لألراضي 

العربية جميعها وإحلاقها بالكيان الصهيوين الذي يرفض زعماؤه حتى اآلن إعالن حدوده 
 .اجلغرافية

االستمرار يف احتالل جنوب لبنان والعمل على توسيع رقعة االحتالل وإحلاقها  -5
كما هو شأن هيئة األمم املتحدة أن أدان املمارسات  –لالحتاد البرملاين الدويل بإسرائيل ولقد سبق 

ولكن السلطات الصهيونية تضرب ..سرائيلية يف مؤتمرات بون وكاراكاس وجمدداً يف أوسلو اإل
باملقررات الدولية عرض احلائط وتستهتر بالرأي العام الشعبي والدويل والبرملاين، وتمضي يف 

 .خمططاتها التوسعية هادفة إىل وضع العامل كله أمام األمر الواقع
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هذا املوقف املتحدي لالرادة العاملية وملبادئ حقوق اإلنسان يرى البرملانيون وإزاء 
العرب أن الوقت قد حان التخاذ خطوة عاملية حاسمة ضد االستهتار الصهيوين بالقيم اإلنسانية، 

دوجًا من قبل كل زوليس من املقبول عاملياً أن يترك الشعب العربي الفلسطيني ليعاين إستعماراً م
لطات العسكرية واألحزاب واجلماعات اليمينية املتعصبة، وأن الشعب الفلسطيني إذ يلجأ إىل من الس

العصيان والتظاهر والكفاح املسلح إنما يرد رداً طبيعياً على االحتالل والقمع واالضطهاد وكذلك 
إضفاء ضد مؤامرات كامب ديفيد التي أثبتت أحداث السنة األخيرة أنها تهدف بالدرجة األوىل إىل 

  .صفة الشرعية على االحتالل واالحلاق

لنعمل معاً أيها البرملانيون األحرار يف العامل على املزيد من فضح املمارسات الصهيونية 
يف األراضي احملتلة والتنديد بالقوى الغاشمة التي تغض عنها وتدعمها ولنتكاتف من أجل خلق 

من  كلش –ررات هيئة األمم املتحدة حسب مق –سياج عاملي ضاغط على الصهيونية التي هي 
  .-أشكال العنصرية والفصل العنصري

ولنفهم العامل كله أن خطر الصهيونية ال يقتصر على فلسطين ومنطقة الشرق األوسط بل 
  .يهدد بتفجير الوضع املتوتر يف العامل كله

األراضي ولنبدأ بتهيئة حملة عاملية للتأكيد على ضرورة االنسحاب اإلسرائيلي من جميع 
ليقرر مصيره بحرية تامة فوق تراب وطنه،  يالعربية احملتلة وإعطاء الفرصة للشعب الفلسطين

ولنؤكد أن عملية إبعاد اإلنسان عن وطنه بالقوة وإفراغ األرض من سكانها إنما هي انتهاك صارخ 
  .ألبسط مبادئ احلق اإلنساين

تلة وخارجها الذي يستمر على ولنحيي أخيراً كفاح الشعب الفلسطيني داخل األرض احمل
الرغم من كل وسائل القمع واإلبعاد ألنه رمز لرفض الوجدان العاملي ألشكال القهر والظلم 

واإلبعاد، ولنطلب من كل حر يف أي بقعة من بقاع العامل أن يجعل من قضية فلسطين قضيته ألنها 
الشعب الفلسطيني احملب للسالم قضية املواجهة بين قوى الطغيان وبين قوى احلق ذلك أن انتصار 

والديمقراطية إنما هو انتصار للقيم اإليجابية التي رفعت لواءها شعوب العامل خالل مراحل 
  .نضالها وتضحياتها املتواصلة

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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