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 تدين فيه الفرنسية ارجيةاخل وزارة عن صادر بيان

  1جمزرة احلرم االبراهيمي يف اخلليل
 

  25/2/1994 ،باريس
  

اجلريمة البشعة التي ارتكبت يف مكان للعبادة يف اخلليل، ودعت "دانت باريس بحزم أمس   
ان السالم مؤكدة " كل ما هو ممكن لتفادي تصاعد العنف"االسرائيليين والفلسطينيين اىل بذل 

  .العادل والشامل هو السبيل الوحيد لوقف املواجهات

ستشارك يف املشاورات التي "وذكرت وزارة اخلارجية الفرنسية يف بيان لها ان فرنسا   
يف اجلريمة الذي دعا اليه الرئيس " ستجري يف نيويورك لدى تلقي جملس األمن لطلب النظر

  ".رار مسيرة السالمبما يضمن حسن استم"الفلسطيني ياسر عرفات 

تأمل بأن تمارس السلطات االسرائيلية مسؤولياتها كي تأخذ جمراها "وقالت ان فرنسا   
  ".وتدعو األطراف اىل ضبط النفس وبذل كل ما يمكن لتفادي تصاعد العنف. يف شأن هذه اجلريمة

بوضع  ليما تزال مقتنعة بأن اتفاق السالم العادل والشامل وحده كف"وتابعت ان فرنسا   
ويف ظل الظروف الراهنة فهي تشجع كافة األطراف الراهنة على . حد للتوترات واملواجهات

ىل تطبيق مواصلة جهودها بحزم من أجل ضمان استمرار مسيرة السالم وتقدمها، وجتدد الدعوة ا
دون أي  قيد التنفيذ، من يلالفلسطيني حول احلكم الذاتي االنتقا –سرائيلي اتفاق اعالن املبادئ اإل

  ."تأخير

وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية ريشار دوكيه ان تقدم مسيرة السالم يتطلب اجراءات   
ثقة وأن وزير اخلارجية آالن جوبيه كان طالب خالل زيارته األخيرة اىل الشرق األوسط بتجميد 

  .سيينبناء املستوطنات االسرائيلية يف األراضي احملتلة، واطالق سراح املعتقلين السيا

أضاف أنه ينبغي بذل كل ما يمكن لتفادي تكرار احلوادث املأساوية املماثلة للحادث   
  .الذي وقع صباح أمس، وأنه ينبغي لذلك تطبيق اجراءات ثقة

انت فرنسا مستعدة للعب دور على صعيد حماية سكان األراضي احملتلة خالل وعما إذا ك  
متعددة ستعرض خالل املشاورات يف جملس األمن  املرحلة االنتقالية، أشار دوكيه أن أفكاراً 

  .وستكون موضع مناقشة، بين أعضاء اجمللس
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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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