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تصريح صحايف للمستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، يصف فيه 
 1االجراءات التي اتخذتها إسرائيل عقب جمزرة احلرم االبراهيمي بأنها هزلية

 

  2/3/1994القاهرة، 
  

الفلسطيني الدكتور نبيل شعث حمادثات أمس مع وزير أجرى املستشار السياسي للرئيس   
اخلارجية املصري السيد عمرو موسى وسلمه رسالة من عرفات للرئيس حسني مبارك وصرح بأن 

لكنها اجراءات " هزلية، وتمثل استهانة باجملتمع الدويل"االجراءات التي اتخذتها حكومة إسرائيل 
بوجود جرائم يرتكبها ارهابيون "الوزراء االسرائيلي  تمثل اعترافًا للمرة األوىل من جانب جملس

  .، مؤكداً ان عرفات لن يتوجه اىل واشنطن قريباً"يهود ومنظمات يهودية متطرفة

وذكر شعث ان رسالة عرفات تتعلق بالتطورات بعد املذبحة يف احلرم االبراهيمي، جمددًا   
، وان حمادثاته مع موسى "سرائيليتمت بدعم ومساندة وحدات من اجليش اال"التأكيد على انها 

التطورات املقبلة بعد املذبحة، وإصرار القيادة الفلسطينية على توفير األمن ألنه ال تساهل "تناولت 
  ".يف ما حدث

من املستحيل املضي يف "وعن احتماالت استئناف املفاوضات يف واشنطن أكد شعث ان   
نزع سالح املستوطنين وتوفير احلماية املفاوضات من دون اجناز خطوات واضحة وفعالة ل

ذلك يمثل قضايا مهمة وقاعدة أساسية (...) الدولية وإعادة النظر يف موضوع االستيطان برمته 
وشدد على ضرورة حتقيق حترك دويل لوقف ". للتقدم يف املفاوضات كما يطالب األميركيون

ائيلية االستيطانية وتوفير األعمال االجرامية ضد الشعب الفلسطيني ولرفض السياسة االسر
  .احلماية

وقال شعث أنه سيتوجه خالل ساعات اىل لندن إلجراء حمادثات مع املسؤولين   
  .البريطانيين وان مبعوثاً آخر سيتوجه اىل واشنطن

بعد املذبحة املروعة التي تمتلىء بالتواطؤ والغدر البد من وقفة لتوفير "وأكد أنه   
طيني حتت االحتالل ألنه ال يمكن أن يكون هناك سالم مع استمرار ضمانات األمن لالنسان الفلس

مستوطنون مزودون بالسالح يف حماية جيش : األحوال يف األراضي احملتلة على ما هي عليه
  ".االحتالل يطلقون النار ويقتلون األبرياء
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واعتبر ". وقفة إذ ال يمكن االستمرار فيها يف هذا الوقت"واعتبر شعث تعليق املفاوضات   
بعد حتقيق شرطين هما توفير "، مشيراً اىل أنه "رهناً بتدبير قاعدة أفضل لالستمرار"استئنافها 

احلماية ونزع سالح املستوطنين لتأمين بعض الوقاية توجد أشياء كثيرة مطلوب إعادة النظر 
  ".فيها مثل عملية االستيطان

وث الفلسطيني الذي سيتوجه اىل ولفت شعث اىل ان هناك أمراً آخر مهمًا سيبحثه املبع  
، "ان القاتل يف مذبحة اخلليل ومعظم املتطرفين والسفاحين هم من أصل أميركي"واشنطن وهو 

ان هناك عالقة واضحة بينهم وبين بعض املنظمات األميركية الشرعية التي جتمع "مؤكداً 
  ".ين يف إسرائيلاملعونات والتبرعات من الواليات املتحدة لدعم وتمويل هؤالء املتطرف

 



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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