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الضفة  يف إلسرائيليوضع قضية االستيطان ا فيهة تؤكد الفلسطيني للقيادة بيان
  ١]مقتطفات[ الغربية وقطاع غزة على رأس جدول أعمال املفاوضات

  ١٤/٢/١٩٩٧ ،أريحا
 

  
 ةريحا اجتماع القيادة الفلسطينيأمس يف مدينة أترأس الرئيس ياسر عرفات مساء  -  
  .ربع ساعاتوجملس الوزراء استغرق زهاء األاللجنة التنفيذية عضاء أبحضور 
  :وقد صدرت القيادة الفلسطينية يف ختام اجتماعها البيان التايل  
نحاء الضفة أمام الهجمة االستيطانية التي تتواصل يف عموم أ توقفت القيادة مطوالً   

االسرائيلية  الغربية وقطاع غزة، تارة بقرارات حكومية وبدعم حكومي وتارة ثانية تتوىل الوزارات
موال طائلة من موازناتها لدعم الهجمة االستيطانية، وتارة ثالثة يقوم أاخملتلفة تخصيص 

  .سرائيلية خاصة بالنشاطات االستيطانيةإاملستوطنون وشركات 
جل وقف هذه أوقد وجهت القيادة عدة رسائل احتجاج اىل اجلانب االسرائيلي من   

خطوة جادة ومسؤولة لوقف هذه التعديات االستيطانية  ىاملمارسات دون ان يقدم حتى اآلن عل
  .ة جتاه عملية السالم برمتهاالتي تضع عالمات استفهام خطيرة وكبيرة على مدى اجلديّ

يريز إوقد تم يف االجتماع الذي عقد بين الرئيس ورئيس الوزراء االسرائيلي عند حاجز   
بحث حد القادم، ملباشرة الثماين يوم األاالتفاق على اجتماع اللجان التفاوضية  ٩/٢/٩٧يوم 

كما عقدت اللجنة . القضايا االنتقالية على وجه السرعة لتقييد هجمة االستيطان واملستوطنين
وتوصلت اللجنة اىل حلول  ١٢/٢ول يوم االربعاء االسرائيلية اجتماعها األ –املالية الفلسطينية 

  .القادم ٢٣/٢املالية اجتماعها الثاين يوم وستعقد اللجنة . سريعة لبعض القضايا املالية
وقد أصدرت القيادة تعليماتها اىل جلنة االرتباط وجلنة التوجيه واللجان التفاوضية   

على رأس جدول اعمال املفاوضات ) ج(و)  ب(اخملتلفة بوضع قضية االستيطان يف املناطق 
  ........ادمة مع اجلانب االسرائيليقال

سطينية عند الوضع اخلطير يف القدس واخلليل، واعتبرت ما تواصل وتوقفت القيادة الفل  
سلطات االحتالل القيام به يف القدس من سحب لهويات املقدسيين واحلفريات حول احلرم الشريف 

لكافة االتفاقات  منافياً حياء االستيطانية لعزل القدس عن حميطها الفلسطيني عمالًوبناء األ
  .واملواثيق الدولية

القيادة الفلسطينية على ضرورة االسراع يف تنفيذ اتفاق بروتوكول اخلليل ودون  وشددت  
  .......بطاءإ

                                                            
 .١٥/٢/١٩٩٧ القدس،: املصدر  ١



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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