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 يف األراضي احملتلة النداء الذي وجهه ممثلو الهيئات واملؤسسات الوطنية

 اىل األمين العام لألمم املتحدة،يدعون فيه اىل وضع 

  1حد للمارسات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة
 

4/9/1991  
 

  السيد رئيس اجلمعية العمومية لألمم املتحدة
  السيد األمين العام لألمم املتحدة

رساء عهد دويل جديد، إلليكم يف هذا الوقت املميز والدقيق الذي يشهد حماوالت إنتوجه   
ويف الوقت الذي رُفعت فيه ستة أعالم جديدة أمام مقر األمم املتحدة تأييداً على ترسيخ مبدأ حق 

  .الشعوب يف تقرير مصيرها

النسان تستمر ويف الوقت الذي تتعاظم فيه اجتاهات الديمقراطية واحلرية وحقوق ا  
يف ممارساتها القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل، الذي سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

يعيش حتت نير االحتالل منذ أكثر من أربعة وعشرين عاماً ضد إرادته ورغبته، كما تستمر اسرائيل 
ه، عبر مصادرة يف سياساتها وخمططاتها الهادفة إلبادة الشعب الفلسطيني واقتالعه من أرض

األراضي وإقامة املستوطنات اجلديدة، وتوسيع ما هو قائم منها، وسرقة املياه، إضافة اىل 
وكما هو . استمرار احلرب االقتصادية والسياسية والتعليمية ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني
هود اجلع معروف لديكم فإن ممارسات إسرائيل هذه تتناقض جذرياً مع متطلبات السالم وم

  .املبذولة للبدء بتحرك سياسي نحو تسوية ملشاكل املنطقة

بدعوة اجمللس الوطني لقد بادرت منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي الوحيد،   
وقد طالب أبناء شعبنا حتت . الفلسطيني لالنعقاد لبحث احملاوالت املبذولة للبدء يف عملية السالم

ضاء اجمللس الوطني املقيمين داخل األراضي احملتلة بالسفر مثليهم أعمل االحتالل بالسماح
للمشاركة يف اجمللس الوطني ويف عملية اتخذا القرارات املصيرية ذات العالقة بجهود السالم، إال 

ان احلكومة اإلسرائيلية اتخذت قراراً بمنع مشاركة أي من أبناء شعبنا يف األراضي الفلسطينية 
  .لساحملتلة بأعمال دورة اجمل

وباعتقادنا فإن هذا القرار اإلسرائيلي يدل بوضوح، على مواقف احلكومة اإلسرائيلية   
الرافضة للتوجهات السلمية والتي تنكر حق شعبنا يف ممارسة الديمقراطية داخل مؤسساته 
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التي قامت وتقوم بها احلكومة  التمثيلية، وليس ذلك سوى خطوة من بين اخلطوات الكثيرة
  .لنسف اجلهود السلمية وتكريس االحتالل وحتويله اىل أمر واقعاإلسرائيلية 

فاستمرار االستيطان، ومصادرة األراضي واإلجراءات القمعية، وتقليص دور األمم املتحدة   
يف عملية السالم، وحماولة قصرها على أن تكون جمرد القيام بدور مراقب صامت، ورفض جميع 

ة الفلسطينية، والتنكر للشرعية الدولية، وحماوالت استثناء قرارات األمم املتحدة اخلاصة بالقضي
مدينة القدس احملتلة من عملية السالم، ورفض مبدأ حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصيره، 

  .جميع هذه املمارسات تكشف الوجه احلقيقي للنوايا اإلسرائيلية

ماعة الدولية، نودّ توجيه إننا إذ نضع احلقائق أمامكم، ويف ظل التطورات التي تعيشها اجل  
وشعوبها خارج إطار العهد  أنظار العامل لنوايا احلكومة اإلسرائيلية إلبقاء منطقة الشرق األوسط

والرافضة لشريعة الغاب التي  الدويل اجلديد، مؤكدين على مواقفنا املستندة اىل الشرعية الدولية
شروع يف تقرير املصير وإقامة دولتنا حتاول احلكومة اإلسرائيلية تكريسها وتمسكنا بحقنا امل

  .املستقلة

باألمم املتحدة ومؤسساتها اخملتلفة حتمل مسؤولياتها  "ونطالب اجملتمع الدويل ممثال  
اقع على شعبنا وإتاحة اجملال أمامه ليمارس حقه يف العيش بطمأنينة وسالم ولرفع الظلم ال
  .اىل جنب مع كافة شعوب العامل وعلى قدم املساواة وحرية جنباً

    
  



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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