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  )أبو مازن(حممود عباس  الفلسطينيةملنظمة التحرير  مين سر اللجنة التنفيذيةألتصريح 

   ةالفلسطيني إسرائيل أن تثبت مسؤولية السلطةيتحدى فيه 
  *.عن العملية االستشهادية املزدوجة يف القدس

  
  

ة اإلسرائيلي يف شأن نسخة منه إىل ما أدىل به وزير اخلارجي "احلياة"يف تصريح تلقت " أبو مازن"أشار   
  :املكاملة الهاتفية التي جرت بينهما قبل أيام موضحاً ما يلي

أن أتلقى مكاملة من  يقد كانت املكاملة بمبادرة من السيد داين نافيه سكرتير احلكومة الذي تمنى علـ ل1"
  .وزير اخلارجية ليفي، وبالتايل مل أكن املبادر وإنما املبادرة كانت من الوزير نفسه

كان من املفروض أنه إذا أراد الوزير أن يذيع املكاملة أن يطلب موافقتي أوالً على اإلعالن، مع العلم ـ 2"
  .أنني أقول يف السر ما ال أخجل منه يف العلن

والعبارات التي تبادلناها خالل االتصال، كما أسقط الوزير لقد جرى تشويه لبعض الكلمات ـ 3"
  .مهماً وأساسياً واكتفى بنقل مبتور للبعض فقط املكاملة جزءاً) حديثه عن(من

أرجو أن يفهم السيد ليفي أننا عندما نوافق على اتخاذ إجراء ما، مثل التنسيق األمني، فال نوافق على ـ 4"
عن قناعة وإيمان بمصلحتنا الوطنية وبعملية  هذلك مرغمين أو منصاعين آلراء احلكومة اإلسرائيلية، بل نقوم ب

  .السالم والتي لن نسمح ألي كان أن يحبطها أو يعرقلها
ونحن نتحدى نسانية ضد شعبنا قبل أن تعرف هوية الفاعلين، إجراءات الإ لقد اتخذت حكومة إسرائيلـ 5"

أوالً وأخيراً وأنها هي املقصرة  ولةالسلطة عنها، ونحن متأكدون من أنها هي املسؤ هذه احلكومة أن تثبت مسؤولية
وأريد أن أكرر للمرة . أمنياً، وبالتايل فنحن سنطالبها باالعتذار العلني والتعويض عما أصاب شعبنا من أضرار

  .األلف أن مسؤوليتنا األمنية حمصورة فقط يف املناطق التي تقع حتت سلطتنا األمنية
ة والصدق يف التعامل فإنني سأتردد كثيرًا قبل أن أتلقى أية وأخيراً، فإنه نظراً لعدم توافر األمانـ 6"

  ."مكاملة من أي مسؤول رسمي يف هذه احلكومة
 

  

                                                 
 .7/8/1997، )لندن" (الحياة" *



 

 
 

  

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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