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  احلكومة  بيان للقيادة الفلسطينية حتمّل فيه
  اإلسرائيلية مسؤولية العدوان االستيطاين

  س العمود يف القدسأيف ر
  ]مقتطفات[ .18/9/1997، غزة

  
  

[.......]  
السافر الذي قام به غالة املستوطنين بدعم وتواطؤ من احلكومة اإلسرائيلية  إن العدوان االستيطاين: ثانياً 

عليه، وجماهير  تمينية يشكل خرقاً خطيراً ومدمراً لعملية السالم، وال يمكن القبول به وال يمكن السكوواألحزاب الي
كانوا مستوطنين أس العمود، سواء أالقدس الصامدة ستقاوم هذا العدوان االستيطاين، حتى يخرج املستوطنون من ر

س العمود إىل مستوطنة إسرائيلية وطرد أنطقة رمتطرفين أو من املتدينين املسلحين، وقد جيء بهم اآلن لتحويل م
سكانها بالسالح والتهديد، وما حدث خالل األيام اخلمسة املاضية يكشف مدى التواطؤ بين أجهزة احلكومة 

اإلسرائيلية وبين املستوطنين، ودون احلماية العسكرية من قوات االحتالل من جيش وشرطة، ما كان يمكن بقاء 
  .س العمودأدة يف راملستوطنين ساعة واح

إن القيادة الفلسطينية حتمّل احلكومة اإلسرائيلية مسؤولية هذا العدوان االستيطاين السافر واملدمر لعملية 
ويف الوقت الذي طلبت فيه السيدة أولبرايت . السالم، وكافة النتائج األمنية املترتبة على هذا العدوان االستيطاين

عمال األحادية وعلى رأسها االستيطان، أقدمت هذه احلكومة على تقديم ردها على من احلكومة اإلسرائيلية وقف األ
أولبرايت بهذا العمل االستيطاين يف قلب القدس، لتقطيع أوصال القدس الشرقية وعزلها وتهويدها حتت ضغط 

  .السالح واالحتالل
وادعاءاتها الزائفة حول  س العمود فضحت احلكومة اإلسرائيليةأيف ر إن اجلريمة االستيطانية :ثالثاً 

بالسالم وعملية السالم بهذا التواطؤ املكشوف مع املستوطنين كما أعلن املستوطنون أنفسهم بأن مكتب التزامها 
س العمود وكيف يمكن بعد هذا أرئيس احلكومة وقيادة الشرطة كانت على علم مسبق بعملية االستيطان يف ر

حلديث عن األمن واالستقرار، إن األمن ال يمكن أن يتحقق يف ظل االستيطان العدوان االستيطاين يف القدس الشريف ا
بعد أن أدى هذا العدوان االستيطاين إىل هذا التوتر الشامل يف أوساط الشعب الفلسطيني وكيف تعجز احلكومة 

س العمود وحركة أيف ر اإلسرائيلية عن رؤية اخلطر على األمن والنظام العام الذي يمثله هذا العدوان االستيطاين
االحتجاج اجلماهيري مل تتوقف منذ اللحظة التي وصل فيها املستوطنون بحماية الشرطة اإلسرائيلية إىل البيوت 

وبين قوات االحتالل وسقط عدد من س العمود وحتى بعد أن وقعت االشتباكات بين املتظاهرين أالثالثة يف ر
  .اجلرحى الفلسطينيين

يادة أن هذه األعمال العدوانية األحادية اجلانب هي السبب الرئيسي يف أعمال ويف هذا اإلطار تؤكد الق
العنف وفقدان األمن وبدون إقالع احلكومة اإلسرائيلية عن هذه السياسة االستيطانية العدوانية واخملالفة 

                                                 
 .19/9/1997، "القدس"   
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من للجانبين وجتعل التنسيق األمني لالتفاقات فإن االستقرار لن يتحقق وال يمكن خلق األجواء التي توفر األ
ووظيفته يف خدمة عملية السالم وليس يف خدمة االستيطان إن التنسيق األمني الذي وافقنا على استئنافه ال يمكن 

أن يكون التزاماً من طرف واحد ولن يكون لهذا التنسيق أي فائدة ما مل تلتزم احلكومة اإلسرائيلية بعملية السالم 
  .وقعة بين اجلانبينوباالتفاقات امل
إن القيادة الفلسطينية التي نظرت بإيجابية لزيارة السيدة أولبرايت وزيرة اخلارجية األميركية  :رابعاً 

وقررت إرسال وفدين فلسطينيين إىل واشنطن ملتابعة احلوار واالتصاالت السياسية مع اإلدارة األميركية تعتبر 
وة أولبرايت بوقف األعمال األحادية اجلانب وهي حماولة مكشوفة تصرفات احلكومة اإلسرائيلية رداً على دع

مفضوحة لتعطيل الدور األميركي الذي أعلنت السيدة أولبرايت أنه يقوم على احترام وتنفيذ االتفاقات وتنفيذ قراري 
االحتالل وتطبيق مبدأ األرض مقابل السالم إن احلكومة اإلسرائيلية تقوم بإحكام قبضة  338و 242جملس األمن 

الشريف وغيرها من أماكن االستيطان لتضع اإلدارة األميركية ولقاءات واشنطن القادمة  واالستيطان حول القدس
والقيادة الفلسطينية تتوقع من اإلدارة األميركية ومن " الشرقية"أمام األمر الواقع االستيطاين يف القدس الشريف 

أن حتقق النتائج املرجوة وللدور األميركي أن يحتفظ بمصداقية أن السيدة أولبرايت إذا أرادت للقاءات واشنطن 
" الشرقية"تعلن بصراحة ووضوح أن األعمال األحادية اجلانب هي أعمال غير شرعية والغية وأن القدس الشريف 

لة كما ينطبق على سائر األراضي الفلسطينية والعربية احملت 242هي أرض حمتلة ينطبق عليها قرار جملس األمن 
  .وكذلك االلتزام بخطاب الضمان األميركي من جيمس بيكر

تؤكد القيادة الفلسطينية أن حالة احلصار الشامل ال زالت مستمرة رغم االدعاءات اإلسرائيلية،  :خامساً 
وأن التضييق على الشعب الفلسطيني يف كافة جماالت احلياة والعمل ما زال متواصالً منذ الثالثين من تموز 

إن الشعب الفلسطيني يواجه منذ أكثر من خمسين يوماً حالة من احلصار الشامل املتواصل  .املاضي] يوليو[
وإن احلكومة اإلسرائيلية التي ترفض تسديد الديون املترتبة . واملتصاعد لتركيعه خملططات االحتالل واالستيطان

طتنا، ولكن ليعلم اجلميع أن الشعب عليها من املستحقات املالية اخلاصة بالسلطة، حتاول ابتزاز شعبنا وسل
الفلسطيني لن يرضخ للتبعية املالية أو االقتصادية، وأن بصموده وصبره ال بد وأن يسقط حماوالت التبعية 

االقتصادية، والقيادة تدعو العامل إىل مؤازرة صمود شعبنا يف وجه هذه السياسة اإلسرائيلية اخلطيرة ضد الشعب 
  .السالم املوقعةالفلسطيني وضد اتفاقيات 
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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
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