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  املستوطنين من عدد قتل فيه يدين عباس حممود للرئيس إذاعي حديث

14/3/2011  

 

جدد الرئيس حممود عباس يف مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة اليوم االثنين إدانته لقتل أسرة من املستوطنين 

  . يف مستوطنة إيتمار شمال الضفة

غير إنسانية وغير أخالقية وبال شك ان الذي حصل مدان بكل أساليب "وقال الرئيس إن عملية قتل أسرة املستوطنين 

  ". حقير نعتبره بكل املقاييس غير إنساين وغير حضاري وال يمكن أن يقوم إنسان بمثل هذا العمل اإلدانة وهو عمل

كل أعمال العنف املوجهة ضد املدنيين مهما كان مصدرها "وكان الرئيس أدان هذا الهجوم أمس األول السبت، منددا بـ

  ". وأسبابها

لو قالوا يل إن هذه . أشهر يقتل 4أستطيع أن أرى طفال عمره  أنا ال"وأضاف الرئيس يف تصريحه لإلذاعة اإلسرائيلية 

ال يمكن الي انسان يتحلى . املشاهد يبثها التلفزيون ال أشاهدها، ال يمكنني أن أشاهدها، وخاصة منظر االطفال

  ". باالنسانية ان يرى منظرا كهذا وال يتأمل وال يبكي على ما يرى

ستمنع هذا الهجوم لو توفرت لديها معلومات مسبقة عنه، مشيرا اىل انه اتفق مع واكد الرئيس ان السلطة الوطنية كانت 

  . رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجراء حتقيق مشترك يف هذا احلادث

رتكب نريد ان نعرف من الذي ا. لكن من املسؤول؟ ال نعرف. لو كنا نعرف ملنعنا، ملنعنا بكل اساليبنا، كنا منعنا"وقال 

  ". نتمنى ان نصل اىل نتيجة ونعرف ونضع يدنا على الفاعل لنقدمه للعدالة. العملية

ورفض الرئيس . واستبعد الرئيس وقوع موجة هجمات فلسطينية خالل الفترة القريبة، مشددا على انه لن يسمح بذلك

  . ايضا ادعاءات اسرائيل بشأن وجود حتريض داخل املساجد يف الضفة الغربية

نحن البلد الوحيد يف العامل العربي واالسالمي، وهذا قلته امس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عندنا خطبة " وقال

يتوقف، هذا اسمه غير  –هذا اسمه حتريض: جمعة موحدة يف جميع املساجد، جنلس ونضع مفهوما موحدا لنقول

  ". يمشي –حتريض

اميركية مشتركة لدراسة االدعاءات بشأن تضمن الكتب  -ينيةفلسط -ودعا ابو مازن اىل تشكيل جلنة اسرائيلية

 .املدرسية الفلسطينية عبارات حتريضية

 

                                                            

  املصدر :http://www.palestine-pmc.com/arabic/inside1.asp?x=11804&cat=2&opt=1 
  .اإلذاعة اإلسرائيليةوقد أدىل عباس بهذا احلديث إىل 



 

 
 

  
، وال يمكن جملة الدراسات الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة جمللة الدراسات الفلسطينية

يمكن حتميل هذه املقالة أو طبعها لالستخدام . نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من رئيس حترير اجمللة

  majallat@palestine-studies.org .الفردي فقط، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدر
 


