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رئيس الوفد ، الفلسطيني للرئيس السياسي لمستشارل حديث صحايف خاص
 احلرم جمزرةنبيل شعث، ينتقد فيه املوقف األميركي من  املفاوض،الفلسطيني 

  1ي بالتواطؤ مع املستوطنينسرائيل، ويتهم اجليش اإلاالبراهيمي
 

  26/2/1994 ،القاهرة
  

املصلين يف  جمزرةالفلسطيني بأن صرح الدكتور نبيل شعث املستشار السياسي للرئيس   
ليست أقل من مذبحة ساراييفو التي وضعت األسى يف فم الرئيس األميركي بيل " االبراهيمي احلرم

  ".كلينتون لتغيير جمرى احلياة يف البوسنة والهرسك

يين حول تنفيذ سرائيلوانتقد شعث، رئيس الوفد الفلسطيني يف مفاوضات القاهرة مع اإل  
، رد الفعل األميركي، املتمثل يف "احلياة"الذاتي املوقت يف غزة وأريحا يف حديث لـ  اتفاق احلكم

هل بعد كل ما حدث يكون : "دعوة كلينتون اىل نقل املفاوضات من القاهرة اىل واشنطن، وتساءل
  "رد الفعل فقط هو نقل املفاوضات؟

اىل تونس اليوم وزاد شعث، الذي استدعاه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للذهاب   
 إسرائيلسببها ان جيش "بع وتا" وضات مل تكن يف واشنطنهل سبب املذبحة ان املفا: "للتشاور

التي ال تطلق النار  إسرائيلوسببها حكومة (...) متواطئ مع املستوطنين املسلحين حتى أسنانهم 
سات االستيطان وسيا(...) على املستوطنين وهم يقتلون العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني 

  ".وتسليح املستوطنين

 إسرائيلعلى الواليات املتحدة و"قال شعث وحول ما هو مطلوب من الواليات املتحدة   
واجملتمع الدويل العمل على نزع سالح املستوطنين وإعادة النظر يف سياسة االستيطان، وتوفير 

كل هذه "الفتاً اىل أن " رد الفعل هذا هو املطلوب وهكذا يكون(..) ضمانات دولية للشعب الفلسطيني 
  ".الضمانات يمكن توفيرها من خالل اتفاق أوسلو نفسه

ماذا لو قام فلسطيني باقتحام كنس يهودي (...) ماذا لو كان الوضع معكوساً : "وتساءل  
ماذا كان جرى يف الدنيا لو حدث هذا (...) ؟ 300وجرح  90ار على املصلين وقتل نواطلق ال
  ".احلدث؟

القضية اآلن :"قال –التي كان مفترضاً ان تستأنف غداً  –مفاوضات القاهرة ول تعليق وح  
". نتفاوض حول ماذا؟ يجب أن نعرف أوالً ما هي الضمانات التي يمكن للعامل تقديمها لنا

االنتهاء ملاذا استدعاء املفاوضين اىل واشنطن؟ لقد كنا يف القاهرة ننجز وعلى وشك : "وأضاف
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، وإنما العمل على تفادي تكرار ما حدث، "ليس املطلوب الذهاب اىل واشنطن" عوتاب". من عملنا
واعتبر شعث ان ". مل تكن األوىل ومرت علينا مذابح كثيرة من قبلخصوصاً ان هذه املذبحة 

  ".املطلوب من العامل اآلن وفوراً حتديد اجملرم احلقيقي املعروف بسياسة االستيطان"

يين بددوا ثلثي الوقت يف املفاوضات للبحث يف حماية سرائيلاملفاوضين اإل"ولفت اىل ان   
املستوطنين، وما حدث يف احلرم االبراهيمي يوضح ان الفلسطينيين هم الذين يحتاجون اىل 

  ".من يحتاج حمايته من اآلخر"وأكد أن املذبحة أظهرت للعامل ". احلماية

مسؤولية : "ها بعد مذبحة احلرم االبراهيمي يف اخلليل قالوعن حترك املنظمة ومسؤوليات  
حمذراً من أنه إذا مل تتوافر للفلسطينيين " املنظمة اآلن هي حماية شعبنا يف األراضي احملتلة

وستغرق املنطقة يف بحور من الدم فور توقيع اي :ضمانات احلماية فإن هذا سيضر بعملية السالم 
  ".اتفاق

: روط الستئناف املفاوضات يف القاهرة أو يف واشنطن فقالل ان كان هناك شأوس  
يتكرر هذا يف املسجد األقصى  من يضمن لنا أال: "وأضاف". اآلن هي حماية الشعب مسؤوليتنا"

ألف فلسطيني صالة الفجر يومياً، خصوصاً ان اقتحام املسجد األقصى  20الذي يصلي فيه نحو 
طنين بالتعاون مع اجلنود أمر حدث من قبل وممكن واطالق النار على املصلين من قبل مستو

  ".تكراره ببساطة يف ظل عدم وجود ضمانات

أصبحت "أن منفذ اجملزرة مريض نفسيًا،  سرائيليةوسخر شعث من ادعاءات احلكومة اإل  
  ".من أولها آلخرها سرائيليةال عقالنية وغير أخالقية لتناسي املسؤولية اإل نظرية السّفاح املعتوه

ما إذا كانت املذبحة ستنعكس بنداً على جدول أعمال املفاوضات يف حال استئنافها وع  
يون كانوا سرائيلواإل(...) أريحا يتضمن ضمانات  –اتفاق غزة "لطلب ضمانات، أكد شعث ان 

وقد ثبت (...) يماطلون يحجة ان املستوطنين ليسوا مشكلة وحتت زعم ان املشكلة يف حركة حماس 
  ".العكس

هذا "ي بالتواطؤ مع املستوطنين يف هذه املذبحة، وأكد أن سرائيلعث اجليش اإلم شواته  
املصلين "، مشيراً اىل أن "العمل االجرامي ليس عمالً شخصياً معزوالً، ولكنه عمل يف مناخ تواطؤ

، "أين كان هذا اجليش؟(...) يف احلرم االبراهيمي يصلون وبنادق جنود االحتالل فوق رؤوسهم 
  ".من القتلى استشهدوا برصاص جنود االحتالل على باب احلرم 8"أن  ومؤكداً

 

 



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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