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وصادق املجلس الثوري عىل تنسيب ثالثة أعضاء جدد للمجلس عىل أن يتم استكامل األعضاء 
أعضاء  تحديد  املجلس  رس  وأمانة  املركزية  اللجنة  وفوض  الداخيل،  للنظام  استناداً  الحقاً  اآلخرين 
الداخيل  بالوضع  الخاصة  والتوصيات  القرارات  من  العديد  املجلس  اتخذ  كام  االستشاري،  املجلس 
وخاصة فيام يتعلق بالقرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمتر العام السادس ودورات املجلس الثوري 

السابقة يف إطار تقييم الوضع الحريك بعد مرور عام عىل انعقاد املؤمتر العام السادس.

األمن  عىل  الحفاظ  يف  املتواصلة  وجهودهم  وقادتها  األمنية  املؤسسة  بدور  املجلس  وأشاد 
واالستقرار لخدمة أبناء شعبهم.

ويف الختام هنأ املجلس الثوري الطلبة الناجحني يف امتحان الثانوية العامة وأبناء شعبنا يف الضفة 
والقطاع يف هذه املناسبة، متمنياً لهم النجاح والتقدم املستمر.

وثيقة رقم 171:

اعتداءات  حول  الفلسطينية  الخارجية  الشؤون  وزارة  عن  صادر  بيان 
املستوطنني ضّد الشعب الفلسطيني171

27 متوز/ يوليو 2010

يواصل املستوطنون تصعيد اعتداءاتهم اإلجرامية وإرهابهم ضد شعبنا وممتلكاته ومنازله وأرضه، 
ويدمرون كل ما تقع عليه أيديهم من مظاهر الوجود الوطني واإلنساين للشعب الفلسطيني، حيث 

قامت عصابات املستوطنني وبحامية جيش االحتالل اإلرسائييل يف اآلونة األخرية مبا ييل:

نابلس،  مدينة  جنوب  قرى  عدة  ممنهج،  إرهاب  وضمن  أمس  املستوطنني  عصابات  هاجمت   .1
وأشعلت النريان يف حقول ومزارع املواطنني يف قرية بورين أكرث من مرة خالل ساعات النهار، كام 
منازل  باتجاه  النار  وإطالق  املشتعلة،  واإلطارات  بالصخور  الرئييس  القرية  مدخل  بإغالق  قامت 

املواطنني.

الهجوم عىل قرى أخرى مثل حوارة وغريها، حيث قام جيش االحتالل بإغالق حاجز حوارة ومعاقبة   .2
املواطنني الفلسطينيني عىل ترصفات املستوطنني بدالً من معاقبة املستوطنني عىل ترصفاتهم، عب 

إجبار الفلسطينيني عىل السري بسيارتهم يف طرق وعرة وجبلية.

التعامل الهمجي مع مسريات التضامن الدويل ضد الجدار ومصادرة األرايض، واستهداف القرى   .3
التي تقوم بهذه املسريات األسبوعية، كام حدث يف كل من بيت أمر/ الخليل، والنبي صالح شامل 
الرعب  من  املواطنني ونرشوا جواً  بأعامل تخريبية وهاجموا منازل  الله، حيث قاموا  رام  غرب 

بينهم.

قام املستوطنون برشق عرشات املركبات الفلسطينية بالحجارة قرب نابلس، مام أدى إىل تحطم   .4
زجاجها، واقتحمت عصاباتهم مقام النبي يوسف يف الجزء الرشقي من مدينة نابلس بحامية قوة 

كبرية من الجيش اإلرسائييل.
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العربدة اليومية التي يقوم بها جيش االحتالل واملستوطنون يف القدس الرشقية وأحيائها املختلفة،   .5

مبا يؤكد عىل أنها تقوم عملياً بتنفيذ مخططاتها الهادفة إىل تهويد كافة شوارع وأزقة البلدة القدية 

يف القدس، هذا باإلضافة ملا تواجهه مناطق محافظة القدس من عدوان متواصل يتمثل يف هدم 

املنازل واقتالع األشجار واستهداف الحياة الفلسطينية فيها.

عىل  حصولها  عدم  حجة  تحت  الضفة  يف  املنازل  هدم  إىل  الهادفة  اإلرسائيلية  الحملة  تصعيد   .6

تراخيص، خاصة يف غور األردن واملناطق الشاملية منه.

الدعوة التي أطلقها الحاخام املتطرف يتسحاق شابريا يف كتاب، للتحريض عىل قتل غري اليهود.  .7

أمام التعرث الذي يعرتي املفاوضات غري املبارشة، والناتج عن تعنت ورفض الحكومة اإلرسائيلية 

لنقاش أيٍّ من مواضيع املفاوضات األساسية، وتنكرها ملرجعية عملية السالم، ويف ظل استمرار عمليات 

االستهداف العسكري واالغتياالت لشعبنا يف قطاع غزة، فإن وزارة الشؤون الخارجية إذ تدين بشدة 

هذا العدوان اإلجرامي فإنها تطالب:

أوالً: الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب وأطراف الرباعية الدولية باتخاذ موقف حاسم 

الفوري  فوراً، والرشوع  املتعمد، ويعمل عىل وقفها  املنهجي  اإلرهاب  االعتداءات وهذا  يدين هذه 

بتوفري الحامية الدولية لشعبنا.

كافة  باتخاذ  واإلنسانية  والقانونية  السياسية  ومؤسساتها  هيئاتها  بكافة  املتحدة  األمم  ثانياً: 

القرارات الكفيلة بحامية شعبنا وحقوقه السياسية واإلنسانية.

لالحتالل  العنرصي  الطابع  بفضح  السالم  عملية  عىل  الحريصة  الدولية  األطراف  جميع  ثالثاً: 

يف  الخطري  التصعيد  هذا  عن  الكاملة  املسؤولية  وجيشها  إرسائيل  حكومة  وتحميل  اإلرسائييل، 

برمته  الدويل  املجتمع  إن  األعزل.  شعبنا  ضد  املتكررة  املستوطنني  اعتداءات  وعن  األوضاع، 

مطالب بوضع حد لهذه االنتهاكات وإدانة محاوالت الحكومة اإلرسائيلية للتهرب من استحقاقات 

دوامة  خلف  واالختباء  امليداين  التصعيد  أجل  من  املستمر  وعملها  وتخطيطها  العادل،  السالم 

العنف.

رابعاً: كافة الدول السامية املوقعة عىل اتفاقيات جنيف الرابعة للتحرك الفوري من أجل ضامن 

تطبيق هذه االتفاقيات عىل الشعب الفلسطيني تحت االحتالل.

خامساً: كافة الدول يف العامل لالعرتاف بدولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية عىل 

األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967، كرد أممي وإنساين وأخالقي عىل استمرار االحتالل وعدوانه 

ورفضه لقرارات الرشعية الدولية، والعمل عىل إرسال قوات دولية فوراً لحامية املواطنني الفلسطينيني، 

وتوفري األمن للجميع.


