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املؤتمر الوطني "كلمة األمين العام للرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، أمام 
 يدعو فيها رئيس الوزراء اإلسرائيلي املنتخب،" اخلامس ملواجهة االستيطان

  إيهود باراك، إىل التخلي عن الءاته 
  ٣٠/٥/١٩٩٩، رام الله

  

.......   

الرئاسة، يف كلتمه نيابة عن السيد الرئيس، ونقل السيد الطيب عبد الرحيم، أمين عام 
حتيات سيادته للمؤتمرين، مشدداً على ضرورة تعزيز التصدي الشعبي والوطني الشامل لهذه 

  .االعتداءات االستيطانية اخلطيرة

ودعا السيد عبد الرحيم، جماهير شعبنا إىل ترجمة الغضب إىل مواجهة توقف االستيطان 
  .إىل اقتالع جذورنا وطمس هويتنا التاريخية واحلضارية واإلسالميةالذي يهدد وجودنا، ويرمي 

وطالب أمين عام الرئاسة، رئيس احلكومة اإلسرائيلية املنتخب، إيهود باراك، واحلكومة 
  .اإلسرائيلية القادمة، بالتنفيذ الدقيق واألمين لالتفاقات املوقعة، وكذلك وقف االستيطان فوراً

إن رئيس الوزراء املنتخب إيهود باراك، مدعو أيضاً للخروج عن : وقال أمين عام الرئاسة
صمته، واتخاذ اخلطوات التي تمنع حكومة نتنياهو من االستمرار يف اتخاذ قرارات تدمر عملية 
السالم، وتهدد بتدهور الوضع، وأن ما يتم على األرض من إجراءات استيطانية كما قلنا، هو 

رض إجراءات أحادية اجلانب على األرض، مما يشكل عقبة يف حماولة لتدمير عملية السالم، وف
  .طريق كل الشعوب، للعيش بأمان واستقالل واستقرار

وعليه فإننا ندعو السيد باراك إىل التخلي عن الءاته، التي من شأنها اإلضرار بمفاوضات 
اجلديد، وهو يأخذ  الوضع النهائي، وال تدعو بأي حال من األحوال إىل التفاؤل، آملين أن يبدأ عهده

باحلسبان أن السالم هو مصلحة إسرائيلية، مثلما هو مصلحة فلسطينية وعربية وعاملية، فإن 
الذهاب إليه بعزيمة وإرادة صادقة يجعل جميع أطراف العملية السلمية تخرج رابحة، ويطوي 

بين الشعبين ويف صفحة دموية من الصراع والقتال املرير، ويمهد السبيل للتعايش البناء واملثمر 
  .إطار من الثقة واالحترام املتبادل

يلة والقرارات الصادرة لستم بحاجة إىل من يذكركم بالسلسلة الطو: وقال خماطباً احلضور
، والتي تدين سياسة االقتالع والتدمير "جملس األمن"، و"ة العامة لألمم املتحدةاجلمعي"عن 

منذ قيامها وحتى اليوم، حيث تضاعفت وتسارعت والتهجير التي دأبت إسرائيل على مواصلتها 
  .وتيرتها خالل األعوام املاضية، والتي قضاها نتنياهو رئيساً حلكومة إسرائيل

                                                            
 ٣٠/٥/١٩٩٩، )اإللكترونية( وفا :املصدر. 
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وأوضح، أن هذه احلكومة سعت بكل ما يتوفر لديها من وسائل وإمكانيات، لتشجيع 
  .قات العالقةاملستوطنين واملتطرفين، وأدارت ظهرها لكافة االتفاقات املبرمة واالستحقا

، الذي صدر يف "لألمم املتحدة ةاجلمعية العام"وذكر أمين عام الرئاسة، بقرار 
، والذي دان سياسة إسرائيل االستيطانية، وسائر أعمالها غير القانونية يف القدس ٢٥/٤/١٩٩٧

يل الشريف وجميع األراضي احملتلة، مشيرًا إىل أنها خير دليل على عدم مباالتها بالقانون الدو
جددت يف دورتها االستثنائية الطارئة " اجلمعية العامة"والشرعية الدولية وقراراتها، فضال عن أن 

جتاه القضية الفلسطينية، إىل أن يتم حلها " األمم املتحدة"العاشرة املشار إليها، تأكيد مسؤولية 
قوة، ودعت يف من جميع جوانبها، مؤكدة من جديد مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بال

قرارها إىل وقف جميع أشكال املساعدة والدعم املقدمة إىل األنشطة غير القانونية يف األراضي 
  .الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس الشريف، وال سيما األنشطة االستيطانية

إن إنعقاد مؤتمرنا الوطني هذا، يأتي ملواجهة االستيطان، يف : وقال أمين عام الرئاسة
تضاعفت فيه هذه الهجمة االستيطانية الرامية إىل تهويد القدس الشريف، وعزل مدينة بيت  وقت

حلم، خاصة الهجمة الشرسة من قبل املستوطنين والقوى املتطرفة يف جبل أبو غنيم ورأس 
غرباً، وربطها " معاليه أدوميم"، وأن القرار الذي اتخذ لتوسيع مستوطنة "بيت الشرق"العامود و
الشريف، لتطويق القدس الشريف وعزلها نهائياً عن باقي األراضي واملدن الفلسطينية، بالقدس 

لهو حلقة جديدة ضمن مسلسل اإلجراءات واملمارسات اإلسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس 
الفلسطيني، وتمزيق التواصل اجلغرايف يف األراضي  –الشريف، وعزلها عن حميطها العربي 

  .الفلسطينية

نبه، إىل أن استمرار هذه الهجمة االستيطانية يف القدس الشريف واخلليل، وخاصة يف تل و
آالف الوحدات السكنية الرميدة، ويف منطقة سلفيت وجنين وطولكرم وقلقيلية وبيت حلم، وبناء 

للمستوطنين يف األراضي الفلسطينية احملتلة عامة، يستهدف سرقة األراضي الفلسطينية، وقطع 
على شعبنا يف كفاحه املرير إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها القدس الطريق 
  .الشريف

وأكد أمين عام الرئاسة، على ضرورة ترجمة الغضب اجلماهيري إىل مواجهة توقف 
  .االستيطان، الذي يهدد هويتنا، ويهدم عملية السالم

استيطانية جديدة، يهدف إىل وأضاف، أن ما خلفته حكومة نتنياهو وراءها من مشاريع 
ية السالم يف هذه الفترة ب كل جهد وسعي خملص، الستئناف عملخلق إجواء من التوتر، وضر

االنتقالية، التي يقوم بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي املنتخب، بمشاورات لتشكيل حكومته، والذي 
سرائيلي للسالم، واملضي قدمًا يرى الكثير من احملللين بأن انتخابه جاء انحيازاً من اجملتمع اإل

يف تنفيذ االتفاقات املبرمة واستحقاقاتها العالقة التي عطلتها احلكومة اليمينية على مدار ثالث 
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سنوات متواصلة، ومل تتوقف عن املضي قدماً يف سياستها االستيطانية الالمبالية باجملتمع 
، وبشرعية حقوق اإلنسان، وها هي "ةاألمم املتحد"الدويل، وضاربة عرض احلائط بكافة قرارات 

تقوم بعمليات التجريف يف رأس العامود، وشرق القدس الشريف، كل ذلك من أجل إحكام سيطرتها 
على القدس الشريف وعزلها، مستبقة بذلك مفاوضات الوضع النهائي، وحماولة رسم خريطة 

  .شعبنا وأرضنا تتوافق مع أطماعها االستيطانية، وتهدف إىل فرض األمر الواقع على

وذكر أمين عام الرئاسة، بأن ال سالم مع االستيطان، وأن السالم واالستيطان نقيضان ال 
ونؤكد كما نؤكد مراراً وتكراراً، أن السالم هو خيارنا االستراتيجي الثابت الذي ال رجعة "يلتقيان، 

كافة حقوقه وأرضه احملتلة عنه، ولكننا لن نقبل إال بالسالم العادل والشامل، الذي يعيد لشعبنا 
غير منقوصة، وأن نتنياهو الذي عمل خالل الثالث سنوات املاضية التي قضاها على رأس السلطة 
يف إسرائيل، بإرادة وتصميم على قتل عملية السالم، ها هو يطلق آخر ما يف جعبته من خطب 

ى أساسه، وهو مبدأ وأحاديث لتقويضها، واملس جوهرياً بها، بل ونسف املبدأ الذي قامت عل
  ".األرض مقابل السالم

إن عملية السالم لن تخرج من جمودها ومأزقها الذي آلت إليه، إال : وقال السيد عبد الرحيم
، "واي ريفر"بالتنفيذ الدقيق واألمين لالتفاقات املبرمة، واستحقاقاتها العالقة، خاصة مذكرة 

دعم من اليسار اإلسرائيلي يف التصويت عليها نية السابقة، وحظيت بيالتي وقعتها احلكومة اليم
  .يف الكنيست اإلسرائيلية

وشدد يف الوقت نفسه، على ضرورة قيام هذه احلكومة بوقف االستيطان فوراً وبكافة 
صوره وأشكاله، وعمليات املصادرة وهدم البيوت، وأن تطلق سراح إخواننا األسرى واملعتقلين يف 

بالبدء يف بناء امليناء وتشغيل املطار تشغيالً كامالً، وفتح املمرات السجون اإلسرائيلية، والسماح 
اآلمنة، كل ذلك من شأنه أن يعزز الثقة، ويمهد السبيل للتوصل إىل اتفاق حول قضايا الوضع 

مصير ومستقبل النهائي، والذي يتوقف على إيجاد حلول عادلة ومقبولة لها يتوقف على ذلك 
  .طقة الشرق األوسطعملية السالم برمتها يف من

وتابع السيد عبد الرحيم، إن الواجب واملصلحة الوطنية العليا لشعبنا، تقتضي منا التحرك 
وبزخم جماهيري وشعبي منظم وحمسوب، مستخدمين كل الوسائل املمكنة واملتاحة، ومستنفرين 

ستيطان كل طاقاتنا لوقف هذه الهجمة االستيطانية الشرسة على أرضنا، حيث أن استمرار اال
وبقاء املستوطنات، يخلق العداء بين الشعبين، وينسف كل جهود السالم املبذولة، ويعود باملنطقة 

  .إىل دائرة العنف والصراع

، واملمثلة بيننا، "السالم اآلن"وحيا أمين عام الرئاسة، اجلهود التي تقوم بها حركة 
ستيطان، داعياً اجملتمع اإلسرائيلي وبمشاركتها يف املؤتمر جنباً إىل جنب معنا يف التصدي لال
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كله، بعد أن أبدى يف االنتخابات األخيرة، تمسكه بالسالم بوضوح إىل التصدي أيضاً لكل 
  .حماوالت تدمير األمن واالستقرار يف املنطقة، والتصدي الستمرار عملية االستيطان

ية غير القابلة وأشار، إىل أن فلسطين، شعباً وقيادة، لن تقبل بأقل من حقوقنا الوطن
يونيو /للتصرف، وإعادة أراضينا احملتلة، وانسحاب االحتالل إىل حدود ما قبل الرابع من حزيران

، وكافة قرارات الشرعية الدولية املتعلقة ٣٣٨و ٢٤٢": جملس األمن"، وتطبيق قراري ١٩٦٧
  .بفلسطين عامة، والقدس الشريف والالجئين خاصة



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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