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  الفلسطينيمين العام جمللس الوزراء تصريح لأل

  قرار حتريم بيع األراضيبشأن  أحمد عبد الرحمن
  *.2/6/1997غزة، 

  
  

إن احلملة اإلعالمية والسياسية التي تشنها وتنظمها احلكومة اإلسرائيلية، ضد السلطة الوطنية، 
لعميد توفيق الطيراوي رئيس اجلهاز يف الضفة وأجهزتها األمنية والتي تركزت، ضد جهاز اخملابرات العامة وضد ا

الغربية، بسبب قرار السلطة بتحريم بيع األرض الفلسطينية لغير الفلسطينيين، إنما تعكس عمق الضربة التي 
الفلسطينية والتي تديرها حكومة نتنياهو بعد أن ضربت عرض  اإلسرائيلي يف أرضنا أصابت حملة االستيطان

  .غنيم املوقعة بين اجلانبين وباشرت جريمتها االستيطانية يف جبل أبو اتياحلائط بكل االتفاق
وبعد أن جمدت . إن قرار السلطة بتحريم بيع األرض إنما جاء للرد على حملة االستيطان اإلسرائيلية

  .حكومة نتنياهو املفاوضات، ورفضت تنفيذ االستحقاقات املترتبة عليها يف االتفاق االنتقايل
الفلسطينية لغير  ]األرض[كومة اإلسرائيلية، املتضرر األكبر من قرار حتريم بيع وقد حاولت احل

  .الفلسطينيين، تشويه هذا القرار الذي قصدت السلطة من ورائه حماية األرض الفلسطينية، من الوحش االستيطاين
ع على أي شخص وقرار جملس الوزراء يمن. وقرار السلطة بتحريم بيع األرض، يستند إىل القانون والقضاء

م حق الدفاع عن نفسه تهأن يطبق القانون بيده، بل ال بد للعدالة أن تأخذ جمراها، والقانون الفلسطيني، يوفر للم
  .وتعيين حمام له، وكل احلقوق التي ورد النص عليها صراحة يف القانون

مالبسات مقتل ثالثة أشخاص، قالت  وقد أكدت السلطة، عدة مرات أنها شكّلت جلنة حتقيق للكشف عن
احلكومة اإلسرائيلية، إنهم يعملون لدى شبكات االستيطان سماسرة لبيع األرض الفلسطينية، وتتابع جلنة التحقيق 

عملها حتت اإلشراف املباشر للرئيس ياسر عرفات، ألن السلطة الوطنية، ال تسمح بأن يقوم أي شخص يف السلطة 
  .ن بيده وتطبيق عدالته اخلاصة على حساب سلطة القانون والقضاءأو خارجها، بأخذ القانو

أو أي إن السلطة الوطنية، تنفي نفياً قاطعاً وباتاً، أن يكون جلهاز اخملابرات أو رئيسه العميد الطيراوي 
  .أراضاألشخاص الثالثة، الذين تقول احلكومة اإلسرائيلية إنهم يعملون لديها سماسرة مسؤول آخر أية صلة بمقتل 

إن حكومة إسرائيل املتضررة، من قرارنا حتريم بيع األرض تقوم اآلن بتحريض احلكومة األميركية 
والكونغرس ضد السلطة، ألغراض سياسية سببها تمسك السلطة برفض االستيطان، واعتبار وقف االستيطان شرطاً 

  .الستئناف املفاوضات
طة حتترم القانون والقضاء ولن تسمح ألي شخص أن ونؤكد لإلدارة األميركية أن السلطة الوطنية، سل

 .يضع نفسه فوق سلطة القانون

  

                                                 
 .3/6/1997، "القدس" *



 

 
 

  

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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