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  بيان للقيادة الفلسطينية حتذر فيه من
  مضاعفات انتهاك إسرائيل التفاقات السالم

  *.1/2/1997غزة، 
  

  
أصدرت القيادة الفلسطينية بياناً أمس يف ختام اجتماعها األسبوعي ضمنته سجالً طويالً من 

  .االنتهاكات اإلسرائيلية التفاق اخلليل
ية من شأنها تهديد احملاولة التي جرت الشهر املاضي وحذر البيان من أن هذه املمارسات اإلسرائيل

  .إلعادة عملية السالم إىل مسارها
املاضي، أي بعد يومين على توقيع اتفاق تنفيذ إعادة ) يناير(كانون الثاين  19يف "وجاء يف البيان 

قديمة يف اخلليل من ترميم يف اخلليل، أصدر اجلنرال عوزي دايان قراراً بمنع سكان البلدة ال) اإلسرائيلي(االنتشار 
والحظ البيان أنه يف الوقت الذي ." منازلهم، واعتقلت القوات اإلسرائيلية جميع العمال الذين كانوا يرجمون املنازل

يصدر فيه هذا القرار الذي تناقض مع اتفاق اخلليل، تسمح احلكومة اإلسرائيلية للمستوطنين، وحتت حماية قوات 
  .توسيع البؤر االستيطانية وبناء مستوطنات جديدةاالحتالل اإلسرائيلي، ب

طردت قوات االحتالل عرب اجلهالين يف منطقة القدس ـ أبو ديس ورحلتهم ] يناير[كانون الثاين  27ويف "
من مناطق سكنهم، لضمان توسيع مستوطنة معاليه أدوميم، ما يشكل خرقاً فاضحاً لالتفاقات املوقعة بين 

  ."وإغالقه) قبة راحيل(صلين من الصالة يف مسجد بالل اجلانبين، وكذلك منع امل
وأضاف البيان أن احلكومة اإلسرائيلية اتخذت يف األسابيع األخيرة جمموعة من القرارات املتعلقة 

وسحب هويات أبناء الشعب الفلسطيني يف "بتوسيع املستوطنات يف األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشريف 
دينة املقدسة، باإلضافة إىل قرارات بمصادرة أراضٍ واستمرار شق الطرق االلتفافية وهدم القدس، لتهويد امل

املنازل وترحيل السكان واملضي يف سياسة اإلغالق واحلصار ضد الشعب الفلسطيني، بما يف ذلك استمرار منع 
ثة أشهر، ومنع األغذية واملواد دخول سيارات اإلسعاف واإلطفاء التي تبرعت بها حكومة اليابان منذ أكثر من ثال

  ."الطبية التي تبرع بها عدد من الدول من الوصول إىل الفلسطينيين
مليون شيكل من مستحقات السلطة  80وقف حتويل  ]يناير[كانون الثاين  25وزاد أن إسرائيل أعلنت يف 

  .الشعب الفلسطينيللشهر املاضي، كجزء من احلصار على  الفلسطينية من الضرائب واجلمارك الوطنية
وأشار إىل أن اللجنة املشتركة املكلفة ملف اإلفراج عن األسيرات واملعتقلين مل جتتمع، كما تعطل 

باملمر اآلمن بين الضفة وقطاع غزة، وعمل الشركات األوروبية املكلفة إنشاء ميناء  احلكومة اإلسرائيلية العمل
  .غزة

منع السلطة "أشهر و 6ار غزة الدويل منذ أكثر من وسجل البيان تمسك إسرائيل برفضها تشغيل مط
ماليين دوالر يومياً، إضافة إىل  7الوطنية من تصدير منتجات للخارج، ما أوصل اخلسائر الفلسطينية إىل أكثر من 

رفض احلكومة اإلسرائيلية تصفية احلسابات املالية العالقة التي تخص السلطة، وتقدر بمئات املاليين من 
  ".الدوالرات

وقف هذه املمارسات وإلغاء القرارات "وجددت القيادة الفلسطينية دعوتها احلكومة اإلسرائيلية إىل 
  ."العسكرية بتطبيق استحقاقات االتفاق االنتقايل

رسات، حمذرة من تالشي وحمّلت اجلانب اإلسرائيلي مسؤولية النتائج التي قد تترتب على هذه املما
  .فرص السالم

                                                 
 .2/2/1997، )لندن" (الحياة" *



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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