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بيان لوزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية تُدين فيه قرار ما يسمى
بالقائد العسكري يف الضفة الغربية بتحويل اراضي حممية طبيعية شاسعة
تابعة لقرية النبي الياس يف حمافظة قلقيلية لصالح اغراض توسيع مستوطنة

"الفيه منشيه" اجلاثمة على أراضي املواطنين يف احملافظة

رام الله2019/5/27 ،

تدين وزارة اخلارجية واملغتربين بشدة قرار ما يسمى بالقائد العسكري بالضفة الغربية باصدار
امر عسكري استعماري بتحويل اراضي حممية طبيعية شاسعة تابعة لقرية النبي الياس يف
حمافظة قلقيلية لصالح اغراض توسيع مستوطنة "الفيه منشيه" اجلاثمة على أراضي املواطنين
يف احملافظة ،وهو ما اعتادت عليه سلطات االحتالل يف االستيالء على األرض الفلسطينية احملتلة
بذرائع وحجج واهية ومن ثم تخصيصها لصالح االستيطان ،واملفارقة هنا وكما ورد يف تقرير
مركز أبحاث األراضي التابعة جلمعية الدراسات العربية الذي نشرته جريدة القدس هذا اليوم هي
إقدام سلطات االحتالل املستمر باالستيالء على أراضي املواطنين الفلسطينيين اخلاصة وحتويلها
اىل حمميات طبيعية كمقدمة لتخصيصها لصالح االستيطان ،وهذه املرة تقوم سلطات االحتالل
بإلغاء صفة احملمية الطبيعية على مساحات واسعة من أراضي قرية النبي الياس لتحولها للتوسع
االستيطاين االستعماري ،ذلك كله على مرأى ومسمع من العامل واملسؤولين الدوليين .تنظر الوزارة
بخطورة بالغة لقرار ما يسمى بالقائد العسكري ،وتعتبره يندرج يف إطار خمططات االحتالل
الهادفة لتهويد وضم تلك املنطقة احليوية والهامة ،يف سياق خمططاتها األوسع لضم أجزاء واسعة
من الضفة الغربية احملتلة وفرض القانون اإلسرائيلي عليها.
تؤكد الوزارة أن االنحياز االمريكي الكامل لالحتالل واالستيطان يشكل مظلة وضوءا امريكيا
اخضرا يمكن سلطات االحتالل التمادي يف تنفيذ خمططاتها االستعمارية التوسعية ،ويوفر لها
الوقت الالزم لذلك ،كما أن صمت اجملتمع الدويل وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات
الصلة يعتبر تواطؤا مع تلك اخملططات.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

