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  وثائق فلسطينية
  

  ترفض فيه اخلطط اإلسرائيلية بيان للقيادة الفلسطينية
  بشأن إعادة االنتشار يف الضفة الغربية 

  ]مقتطفات[ *.9/1/1998رام الله، 
  
  

ي ـاوضية تواجه مأزقاً خطيراً بسبب اجلمود املتواصل فـبداية ال بد من التأكيد أن العملية التف
رائيلية، ومل يعد خافياً على أحد أن احلكومة اإلسرائيلية احلالية تقف وراء جمود اوضات الفلسطينية ـ اإلسـاملف

عملية السالم واملفاوضات، وهنالك اتساع يف احلملة العاملية السياسية والدبلوماسية، التي تطالب احلكومة 
  .سالم حقيقيداتها والتزاماتها، وفق ما نصت عليه االتفاقات، وصوالً إىل هاإلسرائيلية باحترام تع

والقيادة الفلسطينية التي تثمن وتقدر املواقف واجلهود الدولية املبذولة حلماية عملية السالم من 
ها بعملية السالم، أن احلكومة اإلسرائيلية قد دفعت الوضع املتفجر سكاالنهيار، يهمها أن تؤكد وهي تواصل تم

 يف احلقيقة يف أرضنا احملتلة من استيطان احتاليل يهدفبطبيعته إىل حافة االنفجار بما أعلنته وتعلنه وتنفذه 
إىل ضرب اتفاق السالم برمته ويف اليوم الذي وصل فيه املبعوث األميركي دنيس روس، كانت احلكومة اإلسرائيلية 

  ".إفرات"وحدة سكنية يف مستوطنة  600توقع على موازنة جديدة لبناء 
ة االستيطانية الشاملة والتي تقضي ببناء ثالثين ألف وحدة وقد سربت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية اخلط

يقع  أينسكنية يف املستوطنات واملستعمرات اإلسرائيلية، تصل تكلفتها إىل مليار دوالر أميركي، ونحن نتساءل 
سكنية وترفض االنسحاب إىل حدود عام برنامج السالم عند حكومة إسرائيل، التي تنوي بناء ثالثين ألف وحدة 

احملتلة ضاربة عرض احلائط باالتفاقات امللزمة والتي تنص  وتقرر مصاحلها احليوية واألمنية يف أرضنا 1967
  .الفلسطينية والعربية احملتلة على االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من أرضنا

يجابية وصدق مع اجلهود األميركية حلماية عملية السالم ترى من إإن القيادة وهي تتحرك وتتعامل بكل 
  .واجبها أن توضح موقفها من اخلطط اإلسرائيلية حول إعادة االنتشار التي تعطلها احلكومة اإلسرائيلية

إن القيادة حتذر من خطورة سياسة املماطلة اإلسرائيلية والتي حتاول كسب الوقت خللق املزيد من األمر 
  .االستيطاين يف أرضنا الفلسطينية احملتلةالواقع 

إعادة االنتشار األوىل والثانية إنما تعمل على تفريغ االتفاق من إن احلكومة اإلسرائيلية التي مل تنفذ 
مضمونه ويف نفس الوقت تعمل على ابتزاز املوقف األميركي حتى يتراجع عن رعايته لتنفيذ االتفاق الذي جرى 

  .ت األبيضالتوقيع عليه يف البي
وترفض القيادة الفلسطينية اخلرائط اإلسرائيلية وتلك النسب وتعتبرها خروجاً على االتفاق املوقع 

كما ترفض ما أعلنته احلكومة اإلسرائيلية عن فترات زمنية تمتد إىل أشهر تفصل بين القرار والتنفيذ . والرسمي
  .على صعيد إعادة االنتشار

كي الذي أعلنه املتحدث باسم اخلارجية األميركية وقال فيه إن على وتشيد القيادة باملوقف األمير
، وبضرورة 1998إسرائيل التقيد بالتزاماتها وإجناز ثالثة انسحابات متتالية من الضفة الغربية قبل منتصف عام 

تفهم  وقف اخلطوات أحادية اجلانب وضرورة وقف االستيطان، ترى القيادة أن املطلوب من األطراف الدولية أن
  .اجلانب اإلسرائيلي أن هناك نهاية عملية سياسية واقتصادية

[.......]  

                                                 
 .10/1/1998، "القدس" *
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