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  وثائق فلسطينية
  

  بيان للقيادة الفلسطينية يؤكد التمسك بعملية السالم
  على الرغم من فوز زعيم حزب الليكود، أريئيل

  شارون، بمنصب رئيس احلكومة
  ]مقتطفات[ *7/2/2001غزة، 

  
  

].......[  
  

  :يف إسرائيل التغيير السياسي
سألة إسرائيلية داخلية يقررها الشعب إن القيادة الفلسطينية تعتبر التغيير السياسي يف إسرائيل م

 ةاليميني برئاسة شارون إىل رئاسة الوزارة يف إسرائيل، هو قضي) حزب الليكود(اإلسرائيلي، وبالتايل فإن وصول 
  .إسرائيلية تهم اإلسرائيليين وحدهم

السالم  وإن اجلانب الذي نهتم به لدى كل تغيير سياسي يف إسرائيل، هو املوقف اإلسرائيلي من عملية
ومن االتفاقات املعقودة بين اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ومدى التزام احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة بالسالم 

الذي هو هدف وطموح مشترك للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي ولشعوب املنطقة يف الشرق األوسط وللعامل على 
، وحقنا يف إقامة دولتنا 194و 338، 242الشرعية الدولية أساس مبدأ األرض مقابل السالم، وتطبيق قرارات 

  .املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف
 األمنوال بد للقيادة أن توضح، يف هذا السياق، أن جتربة السنوات املاضية من عملية السالم قد أكدت أن 

يين، وليس القوة العسكرية والفلسطين لإلسرائيليين األمنالسالم وحده يوفر  نوالسالم مبدآن متالزمان، وأ
  .واألسلحة احملرمة دولياً واحلصار املضروب على الشعب الفلسطيني

  
  :وصلت إليها من النقطة التي استئناف املفاوضات

اجلديدة إىل  اإلسرائيليةالقيادة الفلسطينية املتمسكة بالسالم كخيار استراتيجي، تدعو احلكومة  إن
مقابل  األرضمبدأ  أساس، وعلى إليهالت صمن النقطة التي و اإلسرائيليةاملفاوضات الفلسطينية ـ استئناف 

  . اخلاص بحق العودة لالجئين الفلسطينيين 194و 338و 242السالم، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية 
جناز قد قطعت شوطاً بعيداً يف إ اإلسرائيليةويف هذا اجملال، تؤكد القيادة أن املفاوضات الفلسطينية ـ 

 واألميركيالطرف الفلسطيني والعربي  إرادةإن ضيق الوقت لظروف خارجة عن  اوضات الوضع النهائي، إالّ مف
قد فرض وقف هذه املفاوضات يف طابا على أن تستأنف بعد  اإلسرائيليةوالدويل، واقتراب موعد االنتخابات 

  .اجلديدة اإلسرائيليةوتشكيل احلكومة  اإلسرائيلية االنتخابات
  

                                                 
 .7/2/2001، )غزة)" (اإللكترونية(وفا " *
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  :يف املفاوضات العربي والدويلالدور 
،  املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيليةالعربية والدولية الكاملة يف املشاركةالقيادة تؤكد على ضرورة  إن

يف التوصل إىل  األكبرفاملشاركة العربية والدولية الكاملة والفاعلة يف السنوات الثماين املاضية، كان لها الفضل 
  .واإلسرائيلين اجلانبين الفلسطيني االتفاقات املتعددة بي

.......][  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


