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 ياسر عرفات ووزير اخلارجية املصري، لرئيسل مشترك صحايفمؤتمر 

 عمرو موسى، يشددان فيه على ضرورة صدور قرار

  1االبراهيمي احلرم جمزرةعن جملس األمن الدويل بشأن 
 

  7/3/1994 القاهرة،
  
  

وكان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد أكد ضرورة توفير احلماية للشعب الفلسطيني   
حتالل وقال ان سحب املستوطنين من منطقة اخلليل أمر أساسي ألن بقاء املستوطنات حتت اال

ان تتخذ خطوات فعالة وسريعة ملواجهة  إسرائيلداخل املنطقة مسألة خطرة وعلى حكومة 
وقال عرفات عقب اجتماعه مع السيد عمرو موسى وزير اخلارجية يف وقت مبكر من . املستوطنين

الرئيس حسني مبارك بذل جهوده مع جميع األطراف املعنية وخاصة يف صباح أمس أنه طلب من 
جملس األمن ملتابعة موضوع جمزرة اخلليل، وأضاف أنه بحث هذا املوضوع أيضاً مع وزير 

  .اخلارجية

وحول استئناف مفاوضات السالم قال عرفات اننا النستطيع احلديث عن املفاوضات قبل   
س األمن والقرار الذي سيتخذه والذي نصرّ على أن يدين هذه أن نرى كيف سيكون الوضع يف جمل

  .اجلريمة البشعة ويوفر احلماية لشعبنا ويجرد املستوطنين من السالح

وأعرب عرفات عن تقديره للموقف الصلب الذي وقفته مصر مع الشعب الفلسطيني يف   
مواجهة املذبحة وقال انني أوجه الشكر اجلزيل للرئيس حسني مبارك الذي يقف بصالبة وقوة مع 

  .الشعب الفلسطيني وقضيته ومقدساته

من إلصدار قرار وطالب عرفات الواليات املتحدة بأن تتخذ موقفاً واضحاً لدفع جملس األ  
  .وقال ان أهم شيء هو حتديد اجلهة التي ستتوىل حماية الفلسطينيين

ويف نفس املؤتمر الصحفي أكد عمرو موسى ان األمر أخطر من أن يعالج بشكل عاطفي   
  .ويلزمه اجراءات حمددة

وقال ان هناك حاجة إلصدار قرار من جملس األمن وتنفيذ اجراءات معينة حلماية   
وأضاف انه ال يمكن ترك املستوطنات كما هي ألن ذلك يؤدي اىل تكرار حادث . ينالفلسطيني

وقال ان قرار جملس األمن ال بد ان يكون شامالً للحد األدنى من املطالب . املسجد االبراهيمي
  .الفلسطينية وأكد ضيق مصر الشديد لتأخر صدور القرار
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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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