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بيان للقيادة الفلسطينية تعلن فيه أنها فوجئت بقرار بلدية القدس بناء حي استيطاين 
  يف رأس العامود يف القدس

  ٢٥/٧/١٩٩٧، غزة
 

  
فوجئت القيادة الفلسطينية بالقرار اخلطير الذي اتخذته بلدية أوملرت ببناء حي استيطاين 

احملتلة، يف قلب منطقة سكنية فلسطينية ) الشرقية(يف رأس العامود الواقع يف القدس الشريف 
يزيد عدد قاطنيها عن عشرين ألف فلسطيني، يف الوقت الذي تتواصل فيه اجلهود 

األميركية واجلهود األوروبية لتجاوز املأزق اخلطير الذي وصلت إليه املفاوضات /املصرية
جبل أبو غنيم وجتميد اإلسرائيلية بعد القرار اإلسرائيلي ببناء حي استيطاين يف /الفلسطينية

العمل باالتفاقات وااللتفاف عليها، وعدم تنفيذ إعادة االنتشار ومباشرة تنفيذ خطة استيطانية 
يف القدس الشريف وحميطها، ويف مناطق الضفة والقطاع، وفرض األمر الواقع االستيطاين على 

وإقامة دولته املستقلة  الشعب الفلسطيني لقطع الطريق على حق شعبنا يف استرداد أرضه احملتلة،
  .وعاصمتها القدس الشريف

إن القيادة الفلسطينية قد استجابت للجهود املصرية والدولية إلنقاذ عملية السالم حيث 
التقى الرئيس عرفات بالرئيس املصري حسني مبارك واستعرض الرئيسان اجلهود املبذولة، 

ا شارك الرئيس عرفات يف لقاء الوزراء وأجريا تقييماً شامالً آلخر تطورات عملية السالم، كم
األوروبيين يف بروكسل، واجتمع مع ديفيد ليفي إلحداث اإلنفراج يف العالقات املتوترة بين 
اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وكذلك استمرت اللقاءات على املستوى الثنائي يف عدة جماالت 

  .لتخفيف التوتر على األرض

راك زعيم حزب العمل عند معبر بيت حانون حيث تناول اللقاء كما التقى الرئيس ايهود ب
  .استعراض آخر تطورات عملية السالم واجلهود املبذولة إلنقاذ عملية السالم

إن القيادة الفلسطينية حتركت على الفور ووجهت رسائل عاجلة إىل احلكومة اإلسرائيلية 
  .بية الشقيقة وإىل األمم املتحدةإىل راعي عملية السالم والدول األوروبية والدول العرو

وجتد القيادة الفلسطينية أن التهديد اخلطير للسالم الذي يمثله قرار االستيطان يف رأس 
العامود بعد جبل أبو غنيم يفرض على اجملتمع الدويل برمته وخاصة الواليات املتحدة األميركية 

يف الشرق األوسط، أن يتحرك إلنقاذ  واجملموعة األوروبية املعنية باألمن والسالم، واالستقرار
عملية السالم على نحو جدي وعملي وبإجراءات ملموسة بعد أن ثبت وبالدليل امللموس أن 

  .األوساط اإلسرائيلية ال تعير أية أهمية للبيانات والقرارات التي تشجب وتدين االستيطان

                                                            
 ٢٦/٧/١٩٩٧، القدس :املصدر.  
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ستيطان اإلسرائيلية وهنا ال بد أن نوضح أن الشعب الفلسطيني الذي أفقدته سياسة اال
دواه، ألنه مل يربح جواحلصار واإلغالق وخنق عاصمة وطنه القدس الشريف، إيمانه بالسالم، وب

شيئاً من هذا السالم ويدفع من دمه ومن رزقه ومن أرضه ثمناً للسالم يومياً وعلى مدار السنوات 
  .الثالث املاضية

ن والسالم واالستقرار يف فلسطين إن الشعب الفلسطيني ينتظر من الدول املعنية باألم
  .والشرق األوسط أن تتخذ اخلطوات الكفيلة لوقف الهجمة االستيطانية

وقررت القيادة مواصلة حتركها على املستوى العربي والدويل لوضع الدول املعنية أمام 
  .مسؤولياتها جتاه السالم واألمن واالستقرار يف هذه املنطقة



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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