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كافة النتائج والعواقب حتمّل فيه احلكومة االسرائيلية  الفلسطينية للقيادة بيان
  ١.يف القدس ستيطاناملترتبة على قرارات اال

  ٢١/٢/١٩٩٧غزة، 
 

  

ترأس الرئيس ياسر عرفات الليلة املاضية االجتماع املشترك للقيادة الفلسطينية، بحضور   

ني، ونائب رئيس اجمللس التشريعي، وأعضاء جملس أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس اجمللس الوط

  .الوزراء

  ........قرارهإعمال ووتم يف بداية االجتماع الذي استمر زهاء خمس ساعات، قراءة جدول األ  

وعلى صعيد املفاوضات، جرى استعراض نتائج اجتماعات جلنتي االرتباط والتوجيه،   

وة اجلانب االسرائيلي اىل االسراع يف مباشرة وجلان املطار واملمر اآلمن واملدنية، وتقرر دع

  .املفاوضات يف اللجان التسع، التي تم االتفاق عليها

وتتابع القيادة الفلسطينية بقلق بالغ الوضع اخلطير واملتفجر يف مدينة القدس، بعد   

 –تؤدي  القرارات االسرائيلية األخيرة التي أصدرتها اللجان الوزارية والكنيست االسرائيلي، والتي

قصى عن الضفة الغربية، واملدن اىل عزل مدينة القدس الشريف واملسجد األ –يف حال تنفيذها 

، حياء االستيطانية والطرق االلتفافيةالفلسطينية يف الشمال، واجلنوب والشرق بحزام كثيف من األ

ضافة اىل اإلقتصادياً واجتماعياً وسياسيًا، بإات من سكان املدينة، وخنقها يووكذلك سحب اله

  .نفاق حول احلرم الشريفاالستمرار يف حفر األ

من الواضح ان الطرف االسرائيلي بهذه القرارات قد خرق االتفاقات املعقودة ووجه  ان   

الطرق االلتفافية  اىل عزل املدينة بحزام دائري من ضافةضربة خطيرة لعملية السالم برمتها، باإل

  .عن باقي املدن واملناطق الفلسطينية

  خط أحمر.... القدس 

ن القدس الشريف خط أحمر، وال سالم بين الشعبين أن القيادة الفلسطينية تؤكد بكل حزم إ  

،  والقدس يجري تهويدها وطمس تاريخهابدون السالم العاجل يف القدس، وال أمن وال استقرار 
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 إسرائيلل حكومة وأن القيادة الفلسطينية حتمّ. مدينته وأرضه ومقدساته نكار حق شعبنا يفإو

كافة النتائج والعواقب الوخيمة املترتبة على قرارات التهويد واالستيطان، واحلصار والعزل 

  .واالعتداء على املقدسات االسالمية واملسيحية

املناطق وحول املدن واستعرضت القيادة يف اجتماعها استمرار الهجمة االستيطانية يف   

الفلسطينية، وتوجهت بالتحية اىل جماهير حمافظة طولكرم، الذين يقفون صامدين صمود 

  .رضنا الفلسطينية يف وادي التين، املهددة باملصادرةأبطال، للدفاع عن األ

ودعت القيادة جماهير شعبنا اىل مواصلة هذه الوقفة البطولية، كما نددت بقيام سلطات   

  ".ب، ج"نسف البيوت واملدارس يف املناطق االحتالل ب

ن هذه املناطق تخضع للسلطة رضه، ألأكدت القيادة حق شعبنا يف البناء واالعمار يف أو  

  .......منية االسرائيليةالوطنية، من حيث التنظيم والبناء، على الرغم من املسؤولية األ



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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