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السلطة الفلسطينية بيان صادر عن رئيس احلكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو يتهم 
 عقب حادثة مستوطنة إيتامار ضد االسرائيليينبالتحريض 

 21/3/1122القدس، 

 

األمنية يف تل  أدىل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء اليوم بالبيان اآلتي يف جممع الدوائر
بالسامرة الليلة  اإلرهابي اآلثم يف مستوطنة إيتامار االعتداء ات عقبأبيب حيث أجرى مشاور

 :املاضية

عقب  – ن جميع املواطنين اإلسرائيليينشأ بالطبع شأين –أرجو التعبير عن صدمته العميقة "
مل تتجاوز  مقتل أسرة شابة من أب وأم وصبي يف احلادية عشرة وطفل يف الرابعة وطفلة رضيعة

صبية واحدة منهم  وشاهدت. وقد بقي ثالثة أطفال يتامى يف هذه األسرة. الشهر الرابع من عمرها
إنها أُسرة قُتلت بصورة وحشية . بالسكاكين طعناً  والديْها وأشقاءها أمواتاً يف فُرشهم بعد أن قُتلوا

  .إننا نعانق اليتامى وباقي أبناء العائلة ونشدّ أزرهم .ليلة السبت عندما كان أفرادها نياماً 

! معنوياتكم تسقط ال تدَعوا. كما أننا نعانق إخواننا املستوطنين يف يهودا والسامرة ونشدّ أزرهم
أجري مباحثات متواصلة منذ  إنني. ة لكن جميع أبناء األمة معكمأعلم بأننا نمرّ يف حلظة عصيب

األمنية اخملتصة من وزير الدفاع  وصول نبأ وقوع الكارثة أو عملية القتل الفظيعة مع اجلهات
لقد أوعزت إىل اجلهات . وغيرهم( الشاباك) ورئيس أركان جيش الدفاع ورئيس جهاز األمن العام

لن يهدأ لنا بال إىل أن نلقي القبض عليهم ونستويف  .لرصد القتلة األمنية ببذل كل جهد مستطاع
 .احلق معهم

لقد استرعت . هذه إدانة شديدة وقاطعة طفالقتل األ عملية إنني أتوقع من اجملتمع الدويل أن يدين
الدول يف إصدار بيانات اإلدانة الشديدة لقتل أطفال يهود بعد أن  انتباهي حقيقة مماطلة بعض

 دولة –أسرعت إىل استصدار قرار من جملس األمن الدويل بإدانة إسرائيل  كانت الدول ذاتها قد
إنني أتوقع من هذه الدول . و حتى تبليط مكان ماقيامها بوضع خطة لبناء منزل أ جملرد – اليهود
إذ ال مبرر  إداناتها فوراً لتكون خالية من أي عبارات تنمّ عن التوازن أو التفاهم أو التبرير ، إصدار

  .أو ذريعة أو غفران لقتل األطفال

إنني أشعر بخيبة  .مماثلة بإدانة – أطالبها إنني بل ال –كما أنني أتوقع من السلطة الفلسطينية 
اإلرهاب أو حماربته بهذا  وال يمكن إدانة. أمل من املقوالت الرخوة واملتلعثمة الصادرة عنها

وأنا )عن رؤساء وزراء إسرائيليين  الحِظوا كيف كانت ردود األفعال التي صدرت يف حينه. الشكل

                                                           

  اإلسرائيلية اخلارجية وزارة موقع: املصدر 
http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy+statements/2011/neta
nyahu-expects-condemnation-and-reiterates-incitement-must-stop-12032011.htm 

http://www.altawasul.com/MFAAR/anti+terrorism/palestinian+terror/Fogel-family-stabbed-to-death-in-Itamar-12032011.htm
http://www.altawasul.com/MFAAR/anti+terrorism/palestinian+terror/Fogel-family-stabbed-to-death-in-Itamar-12032011.htm
http://www.altawasul.com/MFAAR/anti+terrorism/palestinian+terror/Fogel-family-stabbed-to-death-in-Itamar-12032011.htm
http://www.altawasul.com/MFAAR/anti+terrorism/palestinian+terror/Fogel-family-stabbed-to-death-in-Itamar-12032011.htm


2 
 

منزل وقطع حناجر كهذه بمعنى اقتحام  يف حاالت مشابهة ، لكن مل تكن هناك أي حالة( منهم
 .أطفال

إنني  .وقف التحريض إن هذا األمر يستوجب اإلدانة الشديدة والقاطعة لكنه يقتضي أمراً آخر أي
ا ومساجدها ووسائل الفلسطينية بوقف التحريض اجلاري بشكل يومي يف مدارسه السلطة أطالب

الفلسطينية  لقد آن األوان لوقف ازدواجية اللسان ، إذ إن السلطة .اخلاضعة لسيطرتها اإلعالم
لقد . التحريض داخلياً – األحيان بعض يف تقود بل ال –تتحدث بلغة السالم خارجياً لكنها تسمح 

 .السالم آن لها األوان أن تكفّ عن التحريض وتباشر تربية شعبها على

بضبط النفس  التحلي إىل اإلسرائيليين املواطنين جميع أدعو – الفظيع األمل هذا كل ورغم –إنني 
إن . بالذات يغيب القانون واملسؤولية وعدم استيفاء احلق بالذات ، إذ عندما يتم استيفاء احلق

 .عليها وحدها جيش الدفاع وقوى األمن ستقوم بواجباتها ويقتصر هذا األمر

على  سمح لإلرهاب برسم خارطة االستيطان بل سيتم حتديد خارطة االستيطان بناءإننا لن ن
خارطة  لن يحدد اإلرهاب. سياسة احلكومة التي تهتدي بمصاحلنا القومية ويف مقدمتها األمن

 "االستيطان بل إننا سنحددها بأنفسنا
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