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 منظمة التحرير الفلسطينية،تصريح صحايف لرئيس الدائرة اإلعالمية يف 

 ياسر عبد ربه، يطالب فيه بتجريد املستوطنين اإلسرائيليين من السالح

  1وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة
 

  25/2/1994تونس، 
  

بإطالق النار على املصلين ان جمموعة من املستوطنين الصهاينة هي التي قامت "  
ان هذه اجملموعة كان يقودها أحد املستوطنين اإلسرائيليين يف كريات : ، مضيفاً"الفلسطينيين

ة من ديف اجليش اإلسرائيلي واستمر اطالق النار على املصلين مل) كابتن(أربع وهو برتبة نقيب 
هيمي للجيش اإلسرائيلي، الذي الوقت، وذلك رغم وجود ثالث نقاط حراسة على مدخل احلرم اإلبرا

على  ين، بل تدخل بعد ذلك الطالق النارمل يتدخل على اإلطالق أثناء اطالق النار على املصل
أنه ال يوجد عاقل : ، موضحاً"املواطنين الفلسطينيين الذين وصلوا من مدينة اخلليل النقاذ أخوانهم

املئات لوحده وبسالحه الفردي خالل يصدق بأن شخصاً واحداً يستطيع ان يقتل العشرات ويجرح 
  .دقائق معدودة

سة التي اقرتها اان ما قامت به عصابات املستوطنين اليوم، هو تنفيذ للسي"وقال   
  .احلكومة االسرائيلية بتسليح املستوطنين ويف إعطاء احلق لهم بإطالق النار على املواطنين العزل

اإلسرائيلية التي حتاول تصغير حجم هذه ان قيادة املنظمة ترفض كل املزاعم : وأضاف  
منظمة التحرير  نا. اجلريمة وإلقاء املسؤولية حسب العادة على شخص واحد أصيب باجلنون

ن حتقيق أي الفلسطينية تعتبر ان فرص السالم أصبحت مهددة بشكل جدي، وال يمكن ضما
  .توطنين املسلحةامها وااللتزام بها يف ظل وجود عصابات املسرتاتفاقيات للسالم، واح

ان اخلطوة األوىل تتمثل يف جتريد هذه العصابات من السالح وبدون ذلك ال ضمان   
  ".لتحقيق أية خطوات على طريق السالم

ان هذه اجلريمة تبين ان املستوطنين يف األراضي الفلسطينية هم "وشدد عبد ربه على   
حباط خطوات السالم وهذا يتطلب بحث قنبلة موقوتة تنفجر يف أية حلظة لتهديد عملية السالم وال

  .قضية وجود املستوطنين بأكملها فال يمكن اجلمع بين وجود عصابات القتلة وبين السالم
ان وجود املستوطنات بأكمله هو أمر مطروح للبحث وبدون ذلك ال يمكن ضمان حتقيق السالم (..) 

  ".الشامل
عة األمن، وكانت هنالك مطالب ان حكومة رابين تذرعت دائماً بذري: وقال عبد ربه  

اسرائيلية لضمان أمن االسرائيليين ويف كل املفاوضات التي جرت كان الغطاء الذي تتغطى به 
حاجتنا . حكومة رابين هو موضوع األمن؛ واآلن، يتبين ان الذي يحتاج اىل األمن هم الفلسطينيون
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اننا نتهم عدداً من كبار الضباط يف اىل األمن يف مواجهة ارهاب اجليش االسرائيلي واملستوطنين، 
، وبتسهيل عمليات االرهاب ضد الفلسطينيين واجليش سرائيلي بالتواطؤ مع املستوطنيناجليش اإل

اإلسرائيلي يقوم بدوره أيضاً يف اعمال االرهاب، والدليل على ذلك ما حدث يف قريتي أبو ديس 
  .والرام خالل اليومين املاضيين

ه، يف حديثه هذا، األسس التي سيحدد الفلسطينيون موقفهم يف وقد حدد األخ عبد رب  
ان املنظمة بانتظار اتخاذ اجراءات فعلية من قبل جملس : السالم فقالضوئها فيما يتعلق بعملية 

األمن الدويل لضمان تأمين احلماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين أوالً، وثانياً، ان يصدر القرار 
يل بتأكيد أن وجود املستوطنين واملستوطنات هو أمر غير شرعي ويجب من جملس األمن الدو

قيام احلكومة اإلسرائيلية بإجراءات حدها األدنى هو جتريد عصابات : رحيلهم، واألمر الثالث
  .املستوطنين من السالح وعلى ضوء ذلك سوف نقرر موقفنا يف الفترة القادمة

يتسحاق رابين باألخ أبو عمار، قال األخ عبد وحول اتصال رئيس احلكومة اإلسرائيلية،   
مل يجر احلديث يف هذا االتصال عن أي شيء ملموس، فقط، كلمات اعتذار واسف، وإدانة : ربه

  .للجريمة؛ وهذا ال يكفي بالنسبة لنا، املطلوب اجراءات عملية وملموسة
  : ، قال عبد ربه)أنظر تقرير الرئيس(وحول اجتماع الرئيس الفلسطيني مع السفراء العرب   
ان املنظمة يف حاجة اآلن اىل موقف عربي وإسالمي ليس فقط إلدانة هذه اجلريمة وإنما   

لتشكيل قوة ضغط من أجل تأمين احلماية الدولية للشعب الفلسطيني ومن أجل تأكيد أنه من 
  .املستحيل حتقيق السالم يف ظل وجود االستيطان والعصابات االستيطانية املسلحة

األخ ياسر عبد ربه يف اخلتام ان اخلطوات القادمة للمنظمة سوف تتقرر على ضوء ما  وأكد  
  .من ومن جانب احلكومة اإلسرائيليةسيتم اتخاذه من اجراءات ملموسة من جانب جملس األ

 



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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