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 تصريح ناطق رسمي فلسطيني حول بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة
   يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

  ٨/١٠/٢٠٠١، غزة
 

  

  .تصريح ناطق رسمي حول بناء املستوطنات اجلديدة يف الضفة الغربية وغزة

 ٢٠٠١ – ١٠ – ٧قامت جمموعات مسلحة من قطعان املستوطنين يوم أمس األحد : أوالً
  .بإقامة أربع بؤر استيطانية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

ففي منطقة اخلليل قامت عصابات املستوطنين بقيادة احلاخام القاتل موشيه : ثانياً
الفنجر ويعقوب كاتس، الذي يدير حمطة إذاعة املستوطنين ودانيال وليس رئيسة جملس مستوطنة 

يف اخلليل، بحماية كاملة من " بيت حجاي"قرب مستوطنة بإقامة بؤر استيطانية جديدة " قدوميم"
  .دبابات االحتالل

وأقامت بؤرة استيطانية جديدة " قدوميم"وقد حتركت نفس اجملموعة إىل مستوطنة : ثالثاً
  .جندي من جيش االحتالل، إضافة إىل رتل من الدبابات كان يطوق املنطقة ٣٠٠حتت حماية 

التي حضرت إىل " السالم اآلن"ل بتفريق تظاهرة جلماعة وقد قامت قوات االحتال: رابعاً
املنطقة لالحتجاج على سرقة األراضي الفلسطينية وبناء مستوطنات جديدة فوقها وقد اعتقلت 

  ".السالم اآلن"قوات االحتالل أربعة من عناصر حركة 

على  تقوم جماعة مسلحة من املستوطنين حتت حماية قوات االحتالل باالستيالء: خامساً 
  .لبناء بؤرة استيطانية جديدة فوقها" غوش قطيف"األراضي يف منطقة مستوطنة 

إن هذه االعتداءات التي تقوم بها عصابات املستوطنين بحماية قوات االحتالل : سادساً 
وبدعم كامل من حكومة شارون، جتري يف الوقت الذي تواصل فيه قوات االحتالل تصعيدها 

اخلليل وخانيونس ورفح وتضيق اخلناق وتشدد احلصار على املدن  العدواين على جماهيرنا يف
  .والقرى واخمليمات وتشل حركة املواطنين

إن احلكومة اإلسرائيلية مل تقم بأي إجراء على األرض لتخفيف احلصار أو لرفع : سابعاً
  .احلواجز كما وعدت اجلانب األميركي واألوروبي
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يات االقتحام والتوغل يف مدينة اخلليل وشمال غزة إن مواصلة قوات االحتالل لعمل: ثامناً
ضحايا من املدنيين يومياً يستدعي حتركاً دولياً عاجالً  إلخراج قوات ودبابات الوسقوط 

  .االحتالل اإلسرائيلي من املناطق الفلسطينية احملررة



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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