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  مؤتمر صحايف للناطق باسم املبعدين
  وزير اخلارجية اإلسرائيلي يعلّق فيه على تصريحات

  ]مقتطفات[ .12/2/1993، )لبنان(مرج الزهور 
  

    
الفلسطينيين يف خميم القدس الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أن تصريحات  ينعلاعتبر الناطق باسم املقت  

حول عودة املقتلعين وظروف اقتالعهم هو تراجع إسرائيلي يأتي متزامناً  وزير اخلارجية اإلسرائيلي شمعون بيرس
  .مع تعهد سري من إسرائيل بعدم ممارسة اإلبعاد مرة ثانية

ورأى الرنتيسي يف مؤتمر صحايف عقده أمس، أن طلب شمعون بيرس بأن يوقف جملس األمن الدويل   
يل، مل يأت إال بعد تراجع بيرس الواضح عن قرار اإلبعاد، حتركه وال يتخذ قراراً جديداً بفرض عقوبات على إسرائ

وبعد تعهد سري بعدم ممارسة اإلبعاد مرة ثانية، جاء علناً على لسان بيرس بقوله إن عملية اإلبعاد كانت طارئة 
  .وليست سياسة ثابتة إلسرائيل، ألن بيرس بدأ يتنكر ألقوال رابين

اإلسرائيلي، ومن هنا وعلى ضوء  هو إقرار بإدانة قرار اإلبعاد 799أعتقد أن إقرار بيرس بالقرار : أضاف  
  .هذه التراجعات، بدأ يطالب جملس األمن بعدم االنعقاد وعدم اتخاذ عقوبات بحق إسرائيل

وقارن الرنتيسي بين تصريحات شمعون بيرس هذه وتصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي يتسحاق   
الف من أبناء الشعب الفلسطيني، فاعتبرها تصريحات تراجعية، لكنه قال إنها ال رابين التي قال فيها أنه سيبعد اآل

  .تكفي
وطالب الرنتيسي إسرائيل بأن تعلن إدانتها لالقتالع على املأل، وأن تقول ذلك بصراحة جمللس األمن،   

لك سيكون لنا موقف عند ذ"رسة عملية االقتالع مرة ثانية، ووأن تتعهد أمام اجملتمع الدويل بأن ال تعود ملما
  ".إيجابي من ذلك

وأكد الرنتيسي أن مفاوضات السالم بين الدول العربية وإسرائيل لن تستأنف قبل عودة املقتلعين   
أن  واضح جداً من تصريح بطرس غايل: مستشهداً بتصريح األمين العام لألمم املتحدة الدكتور بطرس غايل، وقال

املفاوضات لن تُستأنف إالّ بعد عودة املقتلعين وحل القضية، وهذا واضح من تصريح رئيس الوزراء اللبناين رفيق 
  .ومن تصريحات وزيري اخلارجية املصري والسوري اللذين أكدا على عودة املقتلعين قبل بدء املفاوضات ياحلرير

لن ترضى بحال من األحوال بأن تداس كرامتها من وأعرب الرنتيسي عن اطمئنانه إىل أن األمة العربية   
ولن تقبل بالشروع باملفاوضات جمدداً قبل تطبيق هذا  799قبل الصهاينة وبالتايل ستقف لتدافع عن القرار 

  .القرار
  [.......]  
إن بطرس غايل أكد لنا أن : "وتطرق الرنتيسي إىل تصريح األمين العام لألمم املتحدة بطرس غايل فقال  

األمن أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة إلجبار وإخضاع  وعلى جملس. بل يف يد جملس األمن قرار اآلن ليس يف يدهال
  ".799إسرائيل للشرعية الدولية وتطبيق القرار 

وطالب أميركا " إنه يتناقض مع املوقف األميركي: "وقال" باملشرف"ووصف الرنتيسي املوقف األوروبي   
  .حافظ على مصداقيتهابأن حتذو حذو أوروبا لت

ورأى الرنتيسي أن تصريحات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات تأتي منسجمة مع طرح   
لكنني أعجب كل العجب لتصريحات نبيل شعث وبسام أبو شريف التي ال أستطيع أن أفصلها عن موقف "املقتلعين، 

  ".ياسر عرفات
  

                                                 
  عبد العزيز الرنتيسي. 
  "13/2/1993، )يروتب" (السفير. 



 

 
 

  

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
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