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  وثائق فلسطينية
  

 حديث صحايف لوزير الداخلية الفلسطيني، عبد الرزاق اليحيى،
  .يدعو فيه إىل وقف كل أشكال العنف الفلسطيني

  
  

كل أعمال (...) كل أشكال العنف الفلسطيني ينبغي أن تتوقف : "صرح اليحيى يف مقابلة صحافية  
أدعو إىل املقاومة املدنية يف إطار . ضارة ...احلجار املقاومة التي تتسم بالعنف مثل استخدام األسلحة بل حتى

  ".الكفاح السياسي
وكرر الدعوة التي وجهها األسبوع املاضي يف تصريحات لصحيفة إسرائيلية إىل وقف الهجمات   

صعوبة "وأقر بأن السلطة الفلسطينية تواجه . االنتحارية الفلسطينية، حمذراً من أنها تضر بالقضية الفلسطينية
  .على األمن يف املناطق الفلسطينية" رة يف استعادة السيطرة الكاملةكبي

إغالقات "و " حال فوضى"ولفت إىل أنه يواجه مهمة شاقة من أجل السالم واجملتمع الفلسطيني يف   
 أعارض: "وقال. مما جعل الشعب الفلسطيني سريع التأثر بما وصفه باألفكار املتشددة" مستمر) إسرائيلي(وحصار 

: وأضاف." مليات االنتحارية ألنها حتول اجليل الشاب عن التفكير يف املسار الصحيح يف احلياة وهو بناء دولةالع
أقول إن هناك احتالالً والتعامل مع . ال أقول إن هذا اجلانب أو ذاك هو املسؤول(...) إننا خسرنا كثيراً ... لنعترف"

القيادة الفلسطينية تدين كل  ...فعلينا أن جند سبالً أُخرى للتعامل معهوبالتايل . االحتالل بهذه الطريقة يضرنا
" .هل اإلدانة هي مهمتنا فحسب؟ أقول إن املفهوم برمته يجب أن يتغيّر ؟هل نتوقف عند اإلدانة. هجوم انتحاري

سرائيلية من إلوأوضح أن اخلطة التي اتفق عليها مع بن ـ إليعيزر الشهر املاضي وانسحبت على أساسها القوات ا
. حلم يف الضفة الغربية وسلمت السيطرة إىل الشرطة الفلسطينية هي خطوة أوىل نحو تغيير عقلية العنف مدينة بيت

التي ستغادرها ... أن يساعدنا يف أن جنعل حكم القانون يسود يف مناطقنا"ورأى أن على كل فلسطيني بعد ذلك 
  ".الوضع كما هو فلن نكون قادرين على إقامة دولتناإذا ما بقي "أمّا " .)اإلسرائيلية(القوات 
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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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