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 للقيادة الفلسطينية تدين فيه االستيطان يف القدس وتعتبره خمالفاً بيان 

  ١.للقرارات الدولية والتفاق أوسلو
  ٢٨/٢/١٩٩٧غزة، 

 

  

الذي ة خطيرة بعد القرار االسرائيلي، وتعرضت عملية السالم، وال زالت تتعرض النتكاس  

ة النطاق حمورها ومركزها بالشروع بحملة استيطانية واسععقب التوصل اىل اتفاق اخلليل، أ

 جديد بدءاً  –ملشروع قديم  صليين، تنفيذاًتهويد مدينة القدس الشريف وتفريغها من سكانها األ

حياء االستيطانية وبناء األ ٢٤٢، ٤٦٨، ٢٥٢لقرارات جملس األمن الدويل  بضم القدس خالفاً

وتها بقرار احلكومة وقد بلغت احلملة االستيطانية ذر. لعزل القدس عن حميطها الفلسطيني

سرائيل يف عام إبو غنيم احملاذي للقدس والذي احتلته أيف جبل االسرائيلية لبناء حي استيطاين 

١٩٦٧.  

جرت اتصاالت حثيثة، ووجهت عدة رسائل أوقد بذلت القيادة الفلسطينية كل جهد ممكن، و  

بو أان يف القدس، وجبل للجانب االسرائيلي تضمنت التأكيد على خطورة القرار اجلديد باالستيط

للقرارات الدولية، ونص وروح االتفاق الذي منع  س العامود، واعتبار هذا القرار خمالفاًأغنيم ور

  .ي مساس بوضع القدس، وقرر التفاوض حولها يف مفاوضات الوضع النهائيأ

نية ن تستمر وتتواصل يف ظل هذه الهجمة االستيطاأوقال البيان ان عملية السالم ال يمكن   

  .رض الفلسطينية، وتمزيق األوشعباً رضاً أالتي تستهدف ابتالع القدس الشريف 

دى أن القرار االسرائيلي ببناء املستوطنات يف القدس وعزلها عن حميطها الفلسطيني قد إ  

  .جواء التوتر واالضطرابأشاعة إل عملياً

ودعت القيادة الفلسطينية اجملتمع الدويل واألمم املتحدة، وخاصة راعيي عملية السالم،   

عادة احلكومة االسرائيلية حلماية عملية السالم واحترام إوروبية، وجملس األمن الدويل بوالدول األ

  .ن عملية السالم مهددةإاالتفاقات الدولية، ف

                                                            
 .١/٣/١٩٩٧القدس، : املصدر  ١



٢ 
 

والهيئات والشخصيات الفلسطينية وعقدت حزاب لقد تنادت جميع القوى والفصائل واأل  

يف مدينة نابلس الباسلة، عبرت فيه عن عزمها على حتقيق الوحدة الوطنية الشاملة  اً يتاريخ لقاءً

واعتماد برنامج عمل وطني يضمن لشعبنا مقاومة االستيطان االسرائيلي يف القدس الشريف يف 

طاقات الفلسطينية كلها حلماية االرض طار جبهة وطنية وجماهيرية عريضة توحد الصفوف والإ

  .الفلسطينية من االستيطان االسرائيلي

ن القيادة الفلسطينية وبمناسبة الزيارة الرسمية اىل الواليات املتحدة التي يقوم بها إو  

سبوع القادم، تؤكد األالرئيس عرفات للقاء الرئيس بيل كلينتون واملسؤولين األميركيين خالل 

يف مسعاه يف الداخل واخلارج وراء الرئيس املطلق ومعها كل الشعب الفلسطيني وقوفها الكامل و

احلثيث، لتوضيح املوقف اخلطير واملتفجر يف فلسطين والشرق األوسط بسبب السياسة الرسمية 

  .رض الفلسطينيةقامة املستوطنات يف القدس الشريف واألاالسرائيلية إل

لسطيني اىل الرئيس كلينتون الذي رعى عملية وتتطلع القيادة الفلسطينية والشعب الف  

االسرائيلية اىل اتخاذ املواقف الكفيلة بحماية عملية السالم من االنهيار  –السالم الفلسطينية 

  .ذا استمرت احلكومة االسرائيلية يف سياستها االستيطانيةإالوشيك 



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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