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 بيان للقيادة الفلسطينية ترفض فيه اخلطط اإلسرائيلية حول إعادة االنتشار 
 ي أين متسائلة، يف الضفة الغربية وتعتبرها خروجاً على االتفاق املوقع والرسمي

  الشاملة االستيطانية اخلطة بانت وقد إسرائيل حكومة عند السالم، برنامج قع
 واملستعمرات املستوطنات يف سكنية وحدة ألف ثالثين ببناء تقضي والتي

  أميركي دوالر مليار إىل تكلفتها تصل اإلسرائيلية،
  ٩/١/١٩٩٨، رام الله

 
  

ترأس الرئيس ياسر عرفات الليلة املاضية االجتماع األسبوعي للقيادة بحضور أحمد 
وجلنة رئيس اجمللس التشريعي وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء جملس الوزراء " أبو عالء"قريع 

  .املفاوضات
واستمعت القيادة إىل عرض مفصل ملا طرحه املبعوث األميركي من أفكار ومقترحات 

  . ......لدفع عملية السالم إىل األمام ولضمان جناح لقاءات القمة يف واشنطن
 : وبعد استكمال التقارير املقدمة حددت القيادة موقفها من قضايا الوضع الراهن كالتايل

  
يادة الفلسطينية التي تثمن وتقدر املواقف واجلهود الدولية املبذولة حلماية والق...... 

ن احلكومة أعملية السالم من االنهيار، يهمها أن تؤكد وهي تواصل تمسكها بعملية السالم، 
اإلسرائيلية قد دفعت الوضع املتفجر بطبيعته إىل حافة االنفجار بما أعلنته وتعلنه وتنفذه يف 

من استيطان احتاليل يهدف يف احلقيقة إىل ضرب اتفاق السالم برمته ويف اليوم  أرضنا احملتلة
الذي وصل فيه املبعوث األميركي دينس روس، كانت احلكومة اإلسرائيلية، توقع على موازنة 

  ".افرات"وحدة سكنية يف مستوطنة  ٦٠٠جديدة لبناء 
الشاملة والتي تقضي ببناء وقد سربت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية، اخلطة االستيطانية 

ثالثين ألف وحدة سكنية يف املستوطنات واملستعمرات اإلسرائيلية، تصل تكلفتها إىل مليار دوالر 
لف أأميركي، ونحن نتساءل أين يقع برنامج السالم، عند حكومة إسرائيل، التي تنوي بناء ثالثين 

ها احليوية واألمنية يف وتقرر مصاحل١٩٦٧وحدة سكنية وترفض االنسحاب إىل حدود عام 
أرضنا احملتلة ضاربة عرض احلائط باالتفاقات امللزمة والتي تنص على االنسحاب اإلسرائيلي 

  .الكامل من أرضنا الفلسطينية والعربية احملتلة
إن القيادة وهي تتحرك وتتعامل بكل إيجابية وصدق مع اجلهود األميركية حلماية عملية 

وضح موقفها من اخلطط اإلسرائيلية حول إعادة االنتشار التي السالم ترى من واجبها أن ت
  .تعطلها احلكومة اإلسرائيلية

                                                            
 ١٠/١/١٩٩٨، القدس :املصدر.  
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إن القيادة حتذر من خطورة سياسة املماطلة اإلسرائيلية والتي حتاول كسب الوقت خللق 
  .املزيد من األمر الواقع االستيطاين يف أرضنا الفلسطينية احملتلة

تنفذ إعادة االنتشار األوىل والثانية إنما تعمل على تفريغ  إن احلكومة اإلسرائيلية التي مل
حتى يتراجع عن رعايته  االتفاق من مضمونه ويف نفس الوقت تعمل على ابتزاز املوقف األميركي

  .لتنفيذ االتفاق الذي جرى التوقيع عليه يف البيت األبيض
وتعتبرها خروجًا على وترفض القيادة الفلسطينية اخلرائط اإلسرائيلية وتلك النسب 

كما ترفض ما أعلنته احلكومة اإلسرائيلية عن فترات زمنية تمتد إىل . االتفاق املوقع والرسمي
  .أشهر تفصل بين القرار والتنفيذ على صعيد إعادة االنتشار

وتشيد القيادة باملوقف األميركي الذي أعلنه املتحدث باسم اخلارجية األميركية وقال 
ئيل التقيد بالتزاماتها وإجناز ثالثة انسحابات متتالية من الضفة الغربية قبل فيه أن على إسرا

، وبضرورة وقف اخلطوات أحادية اجلانب وضرورة وقف االستيطان، ترى ١٩٩٨منتصف عام 
القيادة أن املطلوب من األطراف الدولية أن تفهم اجلانب اإلسرائيلي أن هناك نهاية عملية 

  .سياسية واقتصادية
لقيادة الفلسطينية سعت جادة وجاهدة وصادقة من أجل التوصل إىل سالم واستقرار إن ا

  .وأمن يف هذه املنطقة احليوية للعامل أجمع
وقد بحثت الهجمة االستيطانية يف أرض الوطن وخاصة القدس الشريف ومناطقها وتعبر 

  .عن قلقها خملاطر هذه الهجمة االستيطانية الشرسة واملرفوضة تماماً
كد القيادة على أولوية مواجهة هذه الهجمة والثبات يف األرض وحمايتها، وقد أعطت وتؤ

القيادة موافقتها على املشاريع املطلوبة ملواجهة هذه الهجمة االستيطانية على األرض 
  .الفلسطينية، وخاصة يف القدس الشريف وجوارها

يف قطاع غزة  كما بحثت القيادة الوضع االستيطاين اخلطير يف منطقة املواصي
واحملاوالت اإلسرائيلية لالستيالء على أرضنا الفلسطينية يف املنطقة، وقد قررت القيادة توفير 

  .كل أسباب الدعم ألصحاب األرض للصمود يف وجه االستيطان اإلسرائيلي
.......  



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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