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  وثائق فلسطينية
  

  تدين فيه استيطان القدس لقيادة املركزية لتحالف القوى الفلسطينيةبيان ل
  السلطة الفلسطينية إىل احلواروترفض دعوة 

24/2/1997. ]مقتطفات[  
  

  
القيادة املركزية لتحالف القوى الفلسطينية اجتماعاً لها تدارست فيه آخر األوضاع واملستجدات عقدت 

  .فلسطينية والعربية والدوليةعلى الساحة ال
وتوقفت مطوالً أمام سياسة العدو الصهيوين التصعيدية املتمثلة يف مصادرة األراضي الفلسطينية 

وتهويدها وإطالق يد املستوطنين لقضم املزيد من هذه األراضي وإقامة جتمعاتهم االستيطانية الهادفة إىل تهويد 
مام إجراءات العدو فيما يتعلق بمدينة القدس لتكريس تهويدها من فلسطين وحشر شعبنا يف معازل منفصلة، وأ

خالل املزيد من املستوطنات اجلديدة لترسيم حدودها وفرض سياسة األمر الواقع على أبواب ما يسمى بمفاوضات 
  .هاملرحلة النهائية، األمر الذي يفضح الطبيعة العدوانية للبرنامج الصهيوين ويعري زيف السالم املزعوم مع

[.......]  
شعبنا داخل الوطن احملتل حالة من الغضب اجلماهيري املتصاعد ويف الوقت الذي تعيش فيه جماهير 

والنقمة الشديدة على سياسة وإجراءات العدو الصهيوين وسلطة عرفات التابعة التي تمعن يف مالحقة ومطاردة 
موعة من كوادر ومناضلي اجلبهة الشعبية املناضلين واجملاهدين وزجهم يف السجون واملعتقالت وآخرهم جم

  .القيادة العامة وفصائل أُخرى، جاءت دعوة عرفات ملا يسمى باحلوار الوطني
املركزية لتحالف القوى الفلسطينية ترى أن عرفات يهدف من خالل دعوته للحوار إىل تعويم  إن القيادة

احتماالت  ماتفاق أوسلو واتفاق اخلليل وحماولة إضفاء الشرعية على اتفاقاته اخليانية مع العدو وقطع الطريق أما
انسجاماً مع دوره اخلياين يف  هذه االتفاقيات وما أفرزته من نتائج التحرك اجلماهيري الغاضب يف مواجهة

  .التآمر على نضاالت وجهاد جماهير الشعب الفلسطيني
ويهدف إىل تكريس سياسة اخلداع والتضليل التي دأب عليها لإليحاء بأن جماهير الشعب الفلسطيني 

انعة يف سياسته اخلائنة كما يهدف إىل إضعاف مواقع الصمود واملمقواه السياسية منسجمة ومتفقة مع وغالبية 
الساحة الفلسطينية والعربية واإلسالمية، وتنفيس حالة االحتقان اجلماهيري داخل الوطن احملتل وتهيئة األجواء 

واملناخات لتمكين العدو من استكمال سياسته وإجراءاته يف تهويد فلسطين على أبواب ما يسمى باملرحلة النهائية 
  .من املفاوضات

ار اجلبهة الديمقراطية من خالل مبادرتها لتحقيق ما يسمى باإلجماع وقد تساوق مع دعوة عرفات للحو
الوطني الفلسطيني حول القضايا الراهنة ومفاوضات الوضع الدائم، وهي بذلك تقر باتفاق أوسلو وتشرّعه، وتغطي 

                                                 
 مصدر خاص. 
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لذي ال يمكن على مفاوضات املرحلة النهائية من املفاوضات بما يدلل على التحاقها بفريق أوسلو اخلياين، األمر ا
  .تغطيته بالصراخ على أوسلو وعلى تفرد عرفات وفريقه

[.......]  

  



 

 
 

  

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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