
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  185، ص )2001 فيرخ( 48، العدد 12المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  
  
  

  مؤتمر صحايف لوزير الثقافة واإلعالم الفلسطيني، ياسر عبد ربه، 
  ويطالب بتطبيق " جلنة ميتشل"يرحب فيه بتقرير 

 كل التوصيات الواردة فيه
  ]مقتطفات[ .16/5/2001رام الله، 

  
  

[.......]  
ثمة أساس ثبت أنه ليس هناك السرور الفلسطيني للتقرير الذي أ أعرب السيد عبد ربه خالل املؤتمر عن

يستند إليه يف اتهام السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها خططت عمداً للبدء بالعنف، فضالً عن أن اللجنة توصلت إىل 
، واالحتجاج  املشروع، نتيجة مفادها أن إسرائيلي تقوم باستعمال القوة املفرطة، وخلطت عن عمد بين اإلرهاب

  .تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينيعارضت سياسة العقاب اجلماعي التي كما أنها 
[.......]  

ونص التقرير صراحة على أنه سيكون من الصعب جداً وقف العنف ما مل تقم احلكومة اإلسرائيلية بتجميد 
كافة أشكال النشاط االستيطاين، كما رفض التقرير ما يسمى مفهوم النمو الطبيعي، وهو املفهوم الذي رفضته 

حيث كان بيرس جزءاً منها، وذلك عندما وعد رابين بأن ال يجري أي توسيع يف  1995حكومة رابين يف 
نياهو رفض وأن ال يخصص أي دعم حكومي لها، وأن ال تبنى أية مستوطنة جديدة، لكن نت املستوطنات القائمة،

  .اجلانب عندما أطلق حملة توسيع املستوطنات هذا األمر كإجراء أحادي
أننا نركز يف ردنا على بعض املسائل التي تتطلب املزيد من االهتمام، على رأسها قوات احلماية وتابع 

  [....]الدولية 
ننا ندعم التطبيق العاجل لتوصيات اللجنة، لكن يجب على الرغم من بعض النواقص، إال ّإوأشار إىل أنه و

وأن احلاجة للتطبيق الشامل لتقرير اللجنة  مل،كاأن يكون واضحاً أن هذه التوصيات يجب أن يتم تطبيقها ككل مت
  [....]أمر هام جداً 

ورأى السيد عبد ربه إىل وجوب إشراك طرف ثالث لإلشراف على فرض تطبيق هذه التوصيات، ألنه بدون 
فاظ لنفسها بحق لعب دور القاضي واحلكم، ويكون التقرير تحإشراك طرف ثالث، فإن إسرائيل ستستمر يف اال

  .جتلب األمن إلسرائيل وال احلرية للفلسطينيينوصفة ال 
[.......]  

  

                                                 
 " 16/5/2001، )غزة)" (اإللكترونية(وفا.  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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