
2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

139

وثيقة رقم 61:

مقابلة ملحمود عباس مع اإلذاعة اإلرسائيلية حول قتل أرسة من املستوطنني 
يف مستعمرة إيتامر61

14 آذار/ مارس 2011

جدد الرئيس محمود عباس يف مقابلة مع اإلذاعة اإلرسائيلية العامة اليوم اإلثنني إدانته لقتل أرسة 

من املستوطنني يف مستوطنة إيتامر شامل الضفة.

وقال الرئيس إن عملية قتل أرسة املستوطنني “غري إنسانية وغري أخالقية وبال شك أن الذي حصل 

مدان بكل أساليب اإلدانة وهو عمل حقري نعتبه بكل املقاييس غري إنساين وغري حضاري وال يكن 

أن يقوم إنسان مبثل هذا العمل”.

ضد  املوجهة  العنف  أعامل  بـ“كل  مندداً  السبت،  األول  أمس  الهجوم  هذا  أدان  الرئيس  وكان 

املدنيني مهام كان مصدرها وأسبابها”.

وأضاف الرئيس يف ترصيحه لإلذاعة اإلرسائيلية “أنا ال أستطيع أن أرى طفالً عمره 4 أشهر يقتل. لو 

قالوا يل إن هذه املشاهد يبثها التلفزيون ال أشاهدها، ال يكنني أن أشاهدها، وخاصة منظر األطفال. 

ال يكن ألي إنسان يتحىل باإلنسانية أن يرى منظراً كهذا وال يتأمل وال يبيك عىل ما يرى”.

وأكد الرئيس أن السلطة الوطنية كانت ستمنع هذا الهجوم لو توفرت لديها معلومات مسبقة 

نتنياهو عىل إجراء تحقيق مشرتك يف  الوزراء اإلرسائييل بنيامني  أنه اتفق مع رئيس  عنه، مشرياً إىل 

هذا الحادث.

وقال “لو كنا نعرف ملنعنا، ملنعنا بكل أساليبنا، كنا منعنا. لكن من املسؤول؟ ال نعرف. نريد أن 

نعرف من الذي ارتكب العملية. نتمنى أن نصل إىل نتيجة ونعرف ونضع يدنا عىل الفاعل لنقدمه 

للعدالة”.

واستبعد الرئيس وقوع موجة هجامت فلسطينية خالل الفرتة القريبة، مشدداً عىل أنه لن يسمح 

بذلك. ورفض الرئيس أيضاً ادعاءات إرسائيل بشأن وجود تحريض داخل املساجد يف الضفة الغربية.

بنيامني  الوزراء  لرئيس  أمس  قلته  وهذا  واإلسالمي،  العريب  العامل  يف  الوحيد  البلد  “نحن  وقال 

لنقول: هذا  املساجد، نجلس ونضع مفهوماً موحداً  نتنياهو، عندنا خطبة جمعة موحدة يف جميع 

اسمه تحريض – يتوقف، هذا اسمه غري تحريض – ييش”.

ودعا أبو مازن إىل تشكيل لجنة إرسائيلية – فلسطينية – أمريكية مشرتكة لدراسة االدعاءات بشأن 

تضمن الكتب املدرسية الفلسطينية عبارات تحريضية.


