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  الفلسطيني  القرارات التي اتخذها اجمللس التشريعي
  يف جلسته االستثنائية التي عقدت ملناقشة 

  االستيطان اإلسرائيلي يف القدس
  .13/3/1997، بيت حلم

  
  

يؤكد اجمللس التشريعي بأن خيار السالم بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته هو خيار استراتيجي  :أوالً 
اجلانب اإلسرائيلي بهذا اخليار واستحقاقاته، وأن احلرص وااللتزام الفلسطيني بعملية يرتبط ويتأكد بالتزام 

السالم ال يعني بأي شكل من األشكال حرمان شعبنا من حقه املشروع يف الدفاع عن وجوده على أرض وطنه وعن 
نية وعاصمتها القدس حقوقه الوطنية الثابتة املتمثلة يف حق العودة وتقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطي

  .الشريف
يدين اجمللس التشريعي مواقف وممارسات احلكومة اإلسرائيلية التي تدفع بالعملية السلمية إىل  :ثانياً 

  .أزمة خطيرة ويحملها املسؤولية الكاملة عن انهيار هذه العملية ودفع املنطقة بأسرها إىل حافة االنفجار
أن القدس هي قلب الوطن الفلسطيني وعاصمة الدولة الفلسطينية يؤكد اجمللس التشريعي جمدداً  :ثالثاً 

املستقلة ويؤكد على ما قاله السيد الرئيس ياسر عرفات بأنه ال سالم بدون عودة القدس إىل السيادة الفلسطينية 
سطيني واحترام احلقوق الفلسطينية فيها كاملة ويعلن أن كافة املمارسات اإلسرائيلية يف القدس وضد الشعب الفل

هي باطلة وغير شرعية وذلك وفقاً للقانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية بما يف ذلك سياسات الضم وسحب 
  .الهويات والبناء االستيطاين

السلطة التنفيذية إىل تعليق املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي ووقف  يدعو اجمللس التشريعي :رابعاً 
انب اإلسرائيلي بمرجعية العملية السلمية واالتفاقات املعقودة مع منظمة التنسيق األمني إىل حين التزام اجل

ة االستيطان العدوانية وتهويد ويف مقدمتها االلتزام بوقف سياس التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية
  .القدس

سرائيلي بإعادة يثمن اجمللس التشريعي قرار السلطة الوطنية برفض التعامل مع القرار اإل :خامساً 
االنتشار ويعتبره قراراً استفزازياً ال يلتفت إىل شروط هذه العملية ومناقضاً لقوانين االتفاقيات املعقودة ويدعو 

  .السلطة التنفيذية إىل استمرار التمسك بقرارها هذا
جميع  يدعو اجمللس جماهير شعبنا إىل التعبئة الشاملة واليقظة واحلذر والتماسك ملواجهة :سادساً 

االحتماالت والتأكيد على حقه يف استخدام كافة السبل للحفاظ على وجوده فوق أرضه وحقوقه الوطنية املشروعة 
وإىل تصليب املوقف الفلسطيني الداخلي من خالل تعزيز احلوار الوطني الشامل والتسريع فيه والعمل على حتقيق 

السلطة الوطنية العالقة الديمقراطية بين مؤسسات على أهمية تعزيز وتفعيل ويؤكد . األهداف املرجوة منه
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منها اجملتمع الفلسطيني ووضع جلة املظاهر السلبية التي يعاين التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل على معا
  .حد للتجاوزات

مؤتمر األطراف الراعية لعملية يدعو اجمللس السلطة التنفيذية إىل الطلب إىل الدول املشاركة يف  :سابعاً 
بالعمل على إلزام احلكومة اإلسرائيلية بتنفيذ  15/3/1997السالم املزمع عقده يف غزة غداً السبت املوافق 

  .ف .ت .االتفاقيات املوقعة مع م
يثمن اجمللس التشريعي مواقف الدول العربية التي وقفت إىل جانب الشعب الفلسطيني وقيادته  :ثامناً 

يف مواصلة هذا الدعم وذلك من خالل عقد قمة عربية طارئة  ية يف معركته السياسية ويطالبها باالستمرارالوطن
لبحث أساليب املواجهة العربية لسياسة احلكومة اإلسرائيلية الرامية لتدمير عملية السالم كما يدعو اجمللس إىل 

القاهرة وربطت بين استمرار العالقات العربية  التنفيذ الفوري لقرارات القمة العربية األخيرة التي عقدت يف
اإلسرائيلية وااللتزام اإلسرائيلي باحترام وتنفيذ االتفاقات املعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينية سواء على 

  .صعيد التطبيع يف اجملاالت السياسية واالقتصادية وغيرها
ألمن الدويل واستخدام حق النقض الفيتو يدين اجمللس التشريعي املوقف األميركي يف جملس ا: تاسعاً 

والذي حظي بتأييد دول العامل ويطالب اجمللس احلكومة  ةضد مشروع القرار املقدم من اجملموعة األوروبي
  .األميركية بممارسة دورها كراعية لعملية السالم وليس كراعية ملواقف وسياسات احلكومة اإلسرائيلية

اسي لدول اجملموعة األوروبية ودول العامل اإلسالمي وكتلة دول عدم يثمن اجمللس املوقف السي :عاشراً 
يني ودعوتها لالستمرار االنحياز ومنظمة الوحدة اإلفريقية وجميع دول العامل التي وقفت إىل جانب احلق الفلسط

  .يف هذا املوقف الداعم للعملية السلمية
لسالم يف إسرائيل ويدعوها ملضاعفة يثمن اجمللس التشريعي الدور الذي تلعبه قوى ا :حادي عشر

جهدها وألخذ دورها وحتمل مسؤولياتها جتاه عملية السالم والوقوف بشجاعة أمام سياسة احلكومة اإلسرائيلية 
  .التي تدفع باملنطقة إىل االنفجار ألن السالم هو مصلحة للشعبين

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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