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ال معنى للسالم واملفاوضات يف ظل بيان للقيادة الفلسطينية تؤكد فيه أن 
 االستيطان، وتدعو اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اتخاذ إجراءات 

  ]مقتطفات. [إلجبار إسرائيل على وقف االستيطان
  ١١/٧/١٩٩٧، نابلس

 

  

لألمم املتحدة حتت بند  تتطلع القيادة الفلسطينية إىل االجتماع الطارئ للجمعية العامة
التخاذ قرار دويل حاسم، يجبر احلكومة اإلسرائيلية على احترام " متحدون من أجل السالم"

تعهداتها والتزاماتها الدولية، بعد أن رفضت هذه احلكومة احترام اإلرادة الدولية والقرار الدويل، 
وتنفيذ احلكومة واجليش  ، بتخطيط وإشرافوبعد أن وصلت الهجمة االستيطانية اإلسرائيلية

اإلسرائيلي، إىل مدينة القدس الشريف وجبل أبو غنيم لتطويق املدينة املقدسة وعزلها وحماصرتها 
، يف الوقت الذي وقف ٢٠٠٠يف عام " بيت حلم"وتفريغها من سكانها وكذلك حماولة إحاللها حمل 

ارات احلكومة اإلسرائيلية بضم فيه اجملتمع الدويل عبر اجلمعية العامة وجملس األمن يف وجه قر
  .مدينة القدس الشريف، وإقامة األطواق االستيطانية من حولها

وقد أكدت األسرة الدولية يف قرارات واضحة ومتالحقة على مدى سنوات االحتالل 
اإلسرائيلي للمدينة، عدم شرعية الضم وعدم شرعية االستيطان واعتبار ما قامت وما تقوم به 

ئيلية الغياً وباطالً من جانب األسرة الدولية والقانون الدويل، وقرارات الشرعية احلكومة اإلسرا
  .الدولية، وضد أسس مؤتمر مدريد للسالم وخطاب الضمانات األميركي

إن القيادة الفلسطينية التي دخلت عملية السالم على أساس قرارات الشرعية الدولية، 
العمل مع احلكومة اإلسرائيلية إلحالل السالم يف واحترمت ونفذت االتفاقات املوقعة منذ بدء 

حلماية السالم يف الشرق األوسط أن احلكومة  ١٥/٧املنطقة، تؤكد لدول العامل اجملتمعة يوم 
اإلسرائيلية قد وضعت موضع التنفيذ هجمة االستيطان بدل اتفاقات السالم، ومل تعر التفاتاً لقرار 

  .دولة ١٣٤رار الدويل، الذي صوتت معه اجلمعية العامة ورفضت االعتراف بالق

ورفضت استقبال مبعوث األمين العام كويف عنان، الذي أكد يف تقريره بعد مرور شهرين 
على القرار، أن إسرائيل يف واقع األمر تتحدى اإلرادة الدولية والشرعية الدولية، مما يهدد األمن 

ة العامة مدعوة إىل وضع حد حاسم وسريع واالستقرار على املستويين اإلقليمي والدويل، واجلمعي
للخطر، الذي يحدق بسالم الشرق األوسط من جراء التحدي اإلسرائيلي، لإلرادة الدولية والقانون 
الدويل ألن ترك الهجمة االستيطانية دون رادع دويل وعدم تنفيذ االتفاقات الدولية، دون تبعات 
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لتزامات لن يكون له من نتيجة غير تشجيع قوى دولية تلحق بالطرف اخملل بهذه االتفاقات واال
  .االحتالل واالستيطان وتوجيه ضربة قاصمة لعملية السالم برمتها

والقيادة الفلسطينية امللتزمة بالشرعية الدولية وقراراتها تؤكد للمجتمع الدويل يف هذا 
اءات اليومية الوضع الصعب على شعبنا الفلسطيني بسبب االستيطان واحلصار واإلغالق واالعتد

على جماهيرنا تؤكد موقفها املبدئي الثابت من الهجمة االستيطانية، وأنه ال معنى للسالم 
واملفاوضات يف ظل االستيطان، وأن الوضع اخلاص واملقدس ملدينة القدس الشريف يفرض 

غنيم تدخل اجملتمع الدويل بشكل عملي وفعلي لوقف اجلريمة اإلسرائيلية باالستيطان يف جبل أبو 
يف القدس الشريف، مما يهدد بتفجير الوضع برمته، نظراً ملا تمثله القدس ألتباع الديانات 

  .السماوية

مدعوة إىل اتخاذ إجراءات شاملة ملواجهة احلكومة اإلسرائيلية إن اجلمعية العامة 
رات وإلجبارها على وقف االستيطان يف القدس الشريف وباقي املناطق الفلسطينية، ولتحترم قرا

الشرعية الدولية وتنفيذها وال بد أن يكون واضح أن عملية السالم لن تتقدم إىل األمام ما مل توقف 
احلكومة اإلسرائيلية هجمتها االستيطانية يف جبل أبو غنيم يف القدس الشريف، وأن حتترم 

  .االتفاقيات املوقعة وتنفذها

التي جرت وجتري حالياً لن تخرج  وتؤكد القيادة أن االتصاالت الفلسطينية اإلسرائيلية،
عن كونها تلبية واستجابة من اجلانب الفلسطيني للتحرك املصري واألميركي بهدف شرح املواقف 

  .الفلسطينية املبدئية والثابتة والتي تتمحور حول حتمية تنفيذ االتفاقات بنصها وروحها

ر واالحتالل ألرضنا، كما أكدت القيادة جلماهيرنا الصامدة يف وجه االستيطان واحلصا
  .أن صمودنا على األرض هو األساس، وأننا لسنا وحدنا يف مواجهة هذه الهجمة العدوانية

والقيادة الفلسطينية واثقة كل الثقة أنه باستمرار الصمود الوطني ومواجهة االستيطان 
واالعتراف والتأييد الدويل لقضيتنا ومواقفنا الثابتة، ستفرض وقف هذه الهجمة االستيطانية، 

بحقوقنا الوطنية الثابتة ويف مقدمتها حق شعبنا يف تقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة 
  .وعاصمتها القدس الشريف
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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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