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 أهايل بلدة راشيا الفخار احملتلة يدعو إىل التحرك السريعبيان صادر عن 
  ملنع إقامة أول مستوطنة إسرائيلية يف جنوب لبنان

 
      27/3/1990 ،راشيا الفخار

  
  

مرة أخرى، جندد مناشدتنا رئيس اجلمهورية الياس الهراوي ورئيس احلكومة الدكتور سليم "
احلسيني، وكافة املسؤولين الرسميين على خمتلف  احلص ورئيس اجمللس النيابي حسين

املستويات، وجميع القيادات الوطنية، للتحرك اجلاد والسريع من أجل منع إقامة أول مستوطنة 
  .إسرائيلية فوق أراضينا التي يغتصبها جيش االحتالل اإلسرائيلي

آذاناً صاغية، باتخاذ  وجمدداً نرفع الصوت عالياً، بعدما تالشت صرختنا األوىل من دون أن جتد
كافة اإلجراءات واخلطوات الضرورية أمام جميع احملافل الدولية وخمتلف الهيئات العاملية لوقف 

واته املشبوهة التي تتلطى خلف دالعدو اإلسرائيلي عن مصادرة أراضينا وقضمها بواسطة أ
ما يقوم به  مشاريع خيرية مزعومة تخفي وراءها خمططات استيطانية عدوانية، على غرار

بلدتنا، ويقوم حتت مرأى  وليم بل روبنسون الذي ما زال يحتل مدرسة اليهودي األميركي املدعو
ومسمع قوات الطوارىء الدولية بتسييج عشرات الدونمات من أراضينا احلرجية، رغم رفضنا 

  .القاطع ومواجهتنا العنيدة ملشاريعه املشبوهة

أن نطلع الرأي العام وكافة املسؤولين على ما يتعرض له أهلنا املقيمون يف البلدة من ويهمنا 
ضغوطات وعمليات ابتزاز وترهيب من قبل العمالء وصغار النفوس الذين باعوا أنفسهم لالحتالل 

اإلسرائيلي، إلجبارهم على توقيع عرائض وإصدار بيانات ال تعبر أبداً عن مواقفهم الفعلية 
  .لالحتالل ومشاريعه االستيطانية وأدواته الرافضة

كما نؤكد إننا سنلجأ إىل كافة األساليب والوسائل من أجل الدفاع عن أراضينا وحقنا يف العيش 
ونطالب الدولة واإلدارات العامة بإلغاء أية تراخيص حصل عليها املدعو روبنسون، والعمل . عليها

والصمود، كي يتسنى لنا التشبث بأرضنا ومقاومة على تأمين احلد األدنى من مستلزمات الدعم 
كل مشاريع التهجير واإلبعاد واالستيطان الصهيونية واضعين السلطات الرسمية أمام مسؤولياتها 

، وتخليص جنوبنا املغتصب من براثن 425الوطنية والتاريخية جلهة العمل اجلاد لتطبيق القرار 
  ".االحتالل الصهيوين ومشاريعه العدوانية
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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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