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ال ورزائري األمين زبعد لقائه الرئيس اجل ياسر عرفات رئيسلل صحايفتصريح 
  1 رسال قوات دولية حلماية الشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلةيطالب فيه بإ

 

  28/2/1994 ،اجلزائر
  

هذه املذبحة جعلت تركيزنا ينصب على ضرورة توفير : شدد الرئيس الفلسطيني على ان  
  .والسريعة للشعب الفلسطيني؛ أطفاالً ونساء وشيوخاً ومقدسات اسالمية ومسيحيةاحلماية الدولية 

وذكر اجلميع بأن هذه هي ثامن جمزرة حتدث يف أماكن مقدسة، كما شدد األخ الرئيس   
على املطالبة بلجنة حتقيق دولية للتحقيق يف هذه اجلريمة ومن ثم ارسال قوات دولية حلماية 

ي ومستوطنين سرائيلمرات التي يشترك فيها عناصر من اجليش اإلشعبنا من مثل هذه املؤا
  .مسلحين

اجراءات ضد املستوطنين قائًال باتخاذها  إسرائيلد األخ الرئيس ادعاءات حكومة وفنّ  
واضح لكم جميعاً يف شبكات التلفزيون كلها ان الدوريات التي جتوب األرض احملتلة : للصحفيين

  .يينسرائيلي واملسلحين املستوطنين اإلسرائيلاآلن هي من اجليش اإل

ي عبارة سرائيلعنه اجتماع جملس الوزارء اإل ضواضح تمامًا ان ما تمخ: وأضاف قائالً   
  ".تمخض اجلبل فولد فأراً "عن كلمات جوفاء ويصدق عليها القول، 

وطالب راعيي املؤتمر الروسي واألمريكي والدول العربية ودول عدم االنحياز والدول   
على  إسرائيلاالسالمية والدول العربية اخذ مسؤولياتها حلماية الشعب الفلسطيني واجبار حكومة 

االنسحاب من األرض الفلسطينية، ويف مقدمتها غزة وأريحا، تتلوها بقية األرض احملتلة حتى 
  .ن اقامة دولتنا الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريفنتمكن م

ية يف واشنطن، قال الرئيس ابو سرائيلورداً على سؤال حول تعليق املفاوضات العربية اإل  
انه استدعى جميع الوفود الفلسطينية اىل مفاوضات واشنطن وباريس والقاهرة للمشاركة : عمار

  .يف اجتماعات القيادة الفلسطينية

ية باإلفراج عن حوايل ألف من املعتقلين الفلسطينيين سرائيلوفنّد األخ الرئيس املزاعم اإل  
هذا جزء من اتفاقي مع شمعون بيريس يف القاهرة مؤخراً، : قائالًبأنه قرار ناجم عن اجملزرة 

  . من أسلحتهم جميعاً وليس بعضهيين مسرائيلتجريد املستوطنين اإلوشدد من جديد على املطالبة ب
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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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