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مؤتمر صحايف ملسؤول جهاز األمن الوقائي يف الضفة الغربية جبريل الرجوب حول 
  ]مقتطفات[ اعتداءات املستوطنين على الشعب الفلسطيني

  ١٧/٦/٢٠٠١  ،البيرة
  

 ...............  

وقال الرجوب، خالل مؤتمر صحايف حول اعتداءات املستوطنين واخلروقات اإلسرائيلية 
العنف والدم يف املرة "النار، عقده أمس يف مركز اإلعالم الفلسطيني بالبيرة، لقرار وقف إطالق 

املقبلة سيكونان أصعب كثيراً على اإلسرائيليين عنه يف املرة املاضية، ألن املواجهات القادمة، 
التي أتمنى أن ال حتصل، ستأتي نتاج فشل جهود دولية وإقليمية صادقة الحتواء العنف وشالل 

عتقد أن معظم الدول العربية واألوروبية هي طرف لفرض هذا أالشرعية الدولية، و الدم وفرض
املنطقة إىل دوامة العنف وإن مل يكن هناك تنفيذ لالتفاقيات والتزام إسرائيلي فستعود ... االستقرار 

  ".والدم

...............  

" ترأسها"ي وتناول الرجوب االنتهاكات اإلسرائيلية لقرار وقف إطالق النار، الت
من خالل ضوء أخضر أعطاه شارون لهم لاللتفاف على ما تم "املستوطنون يف اآلونة األخيرة 

  ".التوصل إليه

شارون حاول يف األيام القليلة املاضية االلتفاف على موافقته على ورقة تينيت "وقال 
ى بتصعيد حركة االستيطان على األرض وإعطاء ضوء أخضر للمستوطنين لالعتداء عل

  ".الفلسطينيين يف كل املناطق التي يوجد فيها احتكاك مباشر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

ويف هذا السياق، شدد الرجوب على ضرورة أن تعلن احلكومة اإلسرائيلية ما إذا كان 
  .قرارها بوقف إطالق النار ينسحب على املستوطنين أم ال

ا إذا كان وقف إطالق النار يسري فقط على على احلكومة اإلسرائيلية أن تقرر م"وأضاف 
  ".جيشها، أو أنه يسري أيضاً على املستوطنين

وطنين األخيرة على الفلسطينيين تسلذي تناول يف حديثه اعتداءات املوأوضح الرجوب، ا
فنحن سنتعامل مع "ذا كان املستوطنون خارج هذا االتفاق إنه أيف سائر األراضي الفلسطينية، 

ما يضمن األمن والسالم للشعب الفلسطيني، ألن مهمتنا هي حماية كل فلسطيني يف املستوطنين ب
  ".كل مكان موجود فيه

                                                            
 ١٨/٦/٢٠٠١، رام الله، األيام :املصدر.  
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وحتدث عن الظروف التي دفعت السلطة الفلسطينية للموافقة على قرار وقف إطالق النار 
السلطة الفلسطينية أعلنت مؤخراً وقف إطالق النار استجابة "وما تضمنته وثيقة تينيت، وقال 

جملموعة من املبادرات واجلهود الدولية والعربية الحتواء شالل الدم يف املنطقة، وكان آخر هذه 
اجلهود ورقة جورج تينيت، التي شكل التعاون معها حماولة جادة لتثبيت وقف إطالق النار 

  ".كمقدمة للعودة إىل املسار السياسي

احلرب من البندقية إىل  بالنسبة لنا فإن وقف إطالق النار يعني وقف آلة"وأضاف 
الطائرة، واحتواء سلوك املستوطنين واعتداءاتهم على املواطنين، على كرامتهم وعلى أراضيهم يف 
كل املناطق التي يوجد فيها استيطان، وكذلك وقف االعتداءات على األراضي، من جتريف 

واإلهانات التي  ومصادرة وبناء مستوطنات، أو توسيع مستوطنات قائمة، ووقف سياسة اإلذالل
  .طينيون على احلواجزيتعرض لها الفلس

يشمل "وأشار إىل أن الفهم الفلسطيني لقرار وقف إطالق النار من قبل اجلانب اإلسرائيلي 
كل األراضي سواء أكانت حتت االحتالل أم حتت سيطرة السلطة، وهنا أنا أقصد شرق القدس التي 

إنما يعني خرقاً التفاق وقف يني يف هذه املناطق هي مناطق حمتلة، وأي اعتداء على أي فلسط
  ".إطالق النار

وأكد الرجوب التزام الشعب الفلسطيني، قيادة وأحزاباً، بقرار الرئيس ياسر عرفات بوقف 
  ".األوضاع على األرض تثبت ذلك"إطالق النار، مشيراً إىل أن 

...............  



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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