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  ؤكد فيه وجوب وقف ت الفلسطينية قيادةلبيان ل
  إذا أريد لعملية السالم أن تستمر االستيطان
  ]مقتطفات[ .3/12/1999، رام الله

  
  [.......]  
إن احلكومة اإلسرائيلية مل توقف االستيطان رغم الكثير من التعهدات التي قطعتها على نفسها لزعماء   

تمسكها بالسالم وباالتفاقات، وأن القيادة الفلسطينية أكدت على الدوام للحكومة العامل، ورغم ما تردده يومياً من 
اإلسرائيلية وللراعي األميركي والروسي وللقادة األوروبيين وللصين واليابان أن االستيطان غير شرعي، وأنه 

  .يشكل خرقاً سافراً للقانون الدويل والتفاقية جنيف الرابعة
لقاءات التي تمت مع اجلانب اإلسرائيلي على مستوى القيادة والوفود التفاوضية، وقد قامت القيادة عبر ال  

بطرح خطر االستيطان واستمراره على عملية السالم، إالّ إن القيادة الفلسطينية فوجئت بعدم االهتمام اإلسرائيلي، 
  . وكأن عملية السالم شيء واالستيطان شيء آخر

ي املستوطنات، وتوسيع ـوحدة سكنية ف 4112اءات لبناء وقد قام اجلانب اإلسرائيلي بنشر عط
ومباشرة بناء املستوطنات يف جبل أبو غنيم وراس العمود يف القدس " بيتار"و" إيتمار"و" إفرات"مستوطنات 

  .الشريف وحول بيت حلم
تمر وحتقق إن القيادة ليهمها أن تؤكد للجميع أن االستيطان يجب أن يتوقف إذا أريد لعملية السالم أن تس  

  .السالم الشامل والدائم واألمن واالستقرار يف املنطقة
  [.......]  
إن القيادة الفلسطينية وأمام هذه الطروحات اخلطيرة حول التوطين، والتي تروج لها األوساط واألطراف   

وللعامل أجمع، أن  ادية للشعب الفلسطيني، يهمها أن تؤكد للدول العربية الشقيقة املضيفة لالجئين الفلسطينييناملع
على نطاق واسع ملؤامرة التوطين والتي تغذيها بعض األوساط حول رفض عودة الالجئين ورفض الترويج جارٍ 

  .نيين إىل ديارهم، الذي ينص على عودة الالجئين الفلسطي194قرار األمم املتحدة 
وتؤكد القيادة أن هذا الترويج هدفه الوحيد زرع بذور الشقاق واخلالف والصدام بين هذه الدول املضيفة   

واخمليمات الفلسطينية، التي ينظم وجودها يف هذه األقطار بروتوكول صادر عن اجلامعة العربية بموافقة كافة 
  .قرارات الدوليةالدول األعضاء يف اجلامعة العربية، وطبقاً لل

مواقف الدول املضيفة التي ترفض التوطين وترفض االستجابة للضغوط أو اإلغراءات  إن القيادة حتيي  
عنه السيد سليم احلص رئيس الوزراء اللبناين، قيادة املوقف املبدئي الذي عبّر اخلارجية، ويف هذا اجملال تثمن ال

  .ه وأشكالهللموفدين الدوليين حول رفض التوطين بكافة صور
وتتمنى القيادة على السلطة اللبنانية يف ظل هذا املوقف القوي ضد التوطين أن تعمل على عودة   

  .األوضاع يف اخمليمات وحولها إىل حالتها الطبيعية بما يوفر ألهلنا الالجئين فرصة العيش واحلياة الكريمة
  [.......]  

  
                                                 

 " 3/12/1999، )غزة)" (اإللكترونية(وفا . 



 

 
 

  

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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