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لزام إسرائيل بقرارات الشرعية إيان لهيئة احلوار الوطني الفلسطيني تطالب فيه بب
  ١٢١.الدولية، وتدعو ملواجهة االستيطان ومقاومة عملية تهويد القدس

  ٢٧/٢/١٩٩٧نابلس، 
 

  
يعلن املشاركون يف اللقاء األول للحوار الوطني، الذي التأم يف نابلس الباسلة، عزمهم   

مانة وروح ديمقراطية، لتحقيق الوحدة ألة العمل واحلوار بكل صبر ووتصميمهم على مواص
حزاب والهيئات والشخصيات الوطنية والقوى واألالوطنية الشاملة، التي تضم جميع الفصائل 

واالسالمية يف الداخل واخلارج، على قاعدة احلوار الديمقراطي والتعددية السياسية، وروح الفهم 
  .اخلاص للقضية الفلسطينية

وتؤكد املشاركة الشاملة يف لقاء احلوار الوطني من قبل القوى السياسية الفلسطينية   
جل حتقيق حلم شعبنا البطل يف أركان، من ن البيت الفلسطيني صلب البنيان ومتين األأكافة، 

بدية اخلالدة القدس قامة دولتنا الفلسطينية املستقلة وعاصمتها األإالعودة وتقرير املصير و
  .فالشري

دانتها احلازمة للهجمة إتؤكد القوى الفلسطينية يف لقاء احلوار الوطني، رفضها القاطع و  
رضنا الفلسطينية، وطمس تاريخنا الوطني املمتد عبر أاالستيطانية الشرسة، التي تستهدف تهويد 

  .جيالنا الالحقةأحفادنا وأجدادنا وأرض آبائنا وأرض الطيبة، آالف السنين فوق هذه األ
لكافة العهود واملواثيق  انتهاكاًرض الفلسطينية، يشكل ن االستيطان االسرائيلي يف األإ  

  .الدولية
واجملتمع الدويل مدعو اىل وقفة جادة ومسؤولة اىل جانب الشعب الفلسطيني، لوضع حد   

قوى ن يسود يف هذا اجلزء من العامل، وتدعو الأسالم للريد أذا إ اإلسرائيلينهائي لهذا االستيطان 
سرائيل بقرارات الشرعية الدولية، إلزام إاملشاركة يف احلوار الوطني، اىل أهمية الفلسطينية 

، خاصة قراري جملس األمن الدويل ميناًأو ودقيقاً  كامالً  واالتفاقات املعقودة وتطبيقها تطبيقاً
الفلسطينية، رض مقابل السالم، وتنفيذ قرارات األمم املتحدة حول القضية ، ومبدأ األ٣٣٨، ٢٤٢

، وتمكين الشعب الفلسطيني من العودة اىل وطنه وممارسة حقه املشروع يف ١٩٤خاصة القرار 
قامة دولته الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس، باعتبارها الضمانة األكيدة إتقرير مصيره و

مسيرة السالم على  استمرارهمية أوكذلك  األوسطلسالم عادل ودائم وشامل يف فلسطين والشرق 
  .املسارين اللبناين والسوري

  
  الشعب لن يرضخ

سرائيل بضم القدس الشريف عام إن قيام أتؤكد القوى الفلسطينية يف لقاء احلوار الوطني   
وحماولة تهويدها هو مناقض للقرارات الدولية وحلق الشعب الفلسطيني يف وطنه، ويف  ١٩٦٧

ن الشعب الفلسطيني لن يرضخ أ ةالفلسطينية جمتمعالشريف، وتعلن القوى عاصمته القدس 
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قامة املستوطنات من إسرائيل يف القدس الشريف، من خالل إمر الواقع، التي تفرضها لسياسة األ
رض الفلسطينية، من الشرق واجلنوب والشمال، حول املدينة حملاصرتها وخنقها وعزلها عن األ

قامة حي استيطاين إسرائيل عن عزمها على إة حكوم هعلنتأوترفض القوى الفلسطينية كافة ما 
يف تهويد املدينة املقدسة وطمس هويتها  معاناً إبو غنيم ورأس العامود وغيرها، أجديد يف جبل 

  .الفلسطينية والعربية واالسالمية واملسيحية
  

  دعوة لفرض عقوبات على اسرائيل
ويل واألمم املتحدة راعيي تدعو القوى الفلسطينية يف لقاء احلوار الوطني اجملتمع الد  

األوروبية والقمة العربية والقمة االسالمية، ودول عدم االنحياز والدول عملية السالم، واجملموعة 
رغامها على احترام قرارات إل إسرائيلاالفريقية، اىل فرض العقوبات السياسية واالقتصادية على 

  .الشرعية الدولية، حول القدس الشريف، مهد الديانات
    
ن مواجهة االستيطان ومقاومة عملية تهويد أان هيئة احلوار الوطني الفلسطيني، تعتبر   

ن بناء املستوطنات والتوسع فيها عمل أسرائيل تعتبر إن أالقدس الشريف عمل مشروع، خاصة و
للقرارات الدولية، وخطاب الضمانات األميركي واالتفاقيات  مشروع، وباعتبار االستيطان حتدياً

  .ن ما يقام بقوة االحتالل باطل ومرفوض ولن يحقق السالمأوتؤكد هيئة احلوار . دةاملعقو



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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