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 بيان لرؤساء بلديات الضفة الغربية
 حول إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية يف اخلليل

  
  )5 – 4 ،9/2/1980وفا، بيروت، (            8/2/1980

  

القهرية ضد  يف اآلونة األخيرة اتخذت السلطات احملتلة سلسلة من اإلجراءات التعسفية  
إخواننا املواطنين يف اخلليل، وما هذه اإلجراءات إال استمرار للسياسة العدوانية، التي تنتهجها 

ضد احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بهدف إخضاعه وتمرير املؤامرات االستسالمية " إسرائيل"
  .الرامية إىل حتقيق املطامع االمبريالية الصهيونية

ت التعسفية فإن رؤساء اجملالس البلدية يف املناطق احملتلة يدينون وإزاء هذه اإلجراءا  
هذه اإلجراءات ويستنكرونها ويعلنون باسم جماهير شعبنا يف األراضي احملتلة ومؤسساته وقواه 

مسوؤليته تقع  1الوطنية عدم مسؤوليتهم عن حماية املعتدين، وأن احلادث الذي جرى يف اخلليل
ة واالعتداءات املتكررة من املستوطنين العنصريين والسياسة التوسعية على عاتق السلطة احملتل

  " ..اإلسرائيلية"االستيطانية التي تنتهجها احلكومة 

إن جتاهل احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتطلعاته بقيادة ممثله الشرعي والوحيد   
منظمة التحرير الفلسطينية باالستمرار باملؤامرات ضمن إطار كامب ديفيد ومعاهدة االستسالم 

الساداتية لن يتمكن من حتقيق أهداف هذا التآمر الرامية إىل فرض احلكم الذاتي، الذي رفضه 
ر على رفضه، ولن تتمكن هذه املؤامرات من تفتيت وحدتنا الوطنية والنيل من صالبة شعبنا ويص

منطلق اإلصرار فإننا ومن . إرادتنا وإصرارنا على ممارسة حقنا يف تقرير مصيرنا على أرضنا
نعلن تضامننا مع إخواننا يف اخلليل يف صمودهم وتمسكهم وإيمانهم بحقوقهم، ونطالب بإلغاء 

كافة اإلجراءات التي اتخذت ضد أهايل اخلليل ونناشد الرأي العام العاملي إدانة حظر التجول و
وحماربة العقوبات اجلماعية التي تلجأ لها السلطة احملتلة باستمرار ضد أبناء شعبنا لتمرير 

 ..اخملططات العنصرية التوسعية 
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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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