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  بيان للحكومة اإلسرائيلية
  بشأن انتهاكات السلطة الفلسطينية

  ]مقتطفات[ *.املوقعة بينهما تلالتفاقا
  

  
  [.......]  

نظامًا "ىل احلكومة بوصفها إتتطرق تصريحات السلطة الفلسطينية إىل إسرائيل و :تهجمات على إسرائيل
القوى املعادية "، أو "احلكومة املتطرفة العنصرية" ،"احلكومة اليمينية العنصرية"، "عنصرياً يعارض حقوق اإلنسان

عندما غزا اليهود "أو " 1948احتالل أرض فلسطين سنة "وجرى وصف إقامة إسرائيل بأنها ". ملسيرة السالم
  ".املناطق الساحلية

  
هاجمت وزارة اإلعالم يف السلطة رئيس احلكومة، يف إثر : تهجمات شخصية على نتنياهو ومردخاي

كالهما أوعز : "سبتمبر، وشبّهته بزعيم الصرب يف البوسنة، رودوفان كاردوفيتش/الدموية يف أيلول احلوادث
كومة اإلسرائيلية، العقلية العمياء واملعوجة لرئيس احل"ويف تصريح آخر جرى احلديث عن ." جليشه بقتل مدنيين

  ". وزير احلرب"ث لقب طلق على وزير الدفاع حتى قبل احلوادأُو." يته التي ال مثيل لهاوعنجه
  

يف أيام " جمبولة بالدماء"بأنها  جرى وصف السياسة اإلسرائيلية :تشبيه السياسة اإلسرائيلية بالفاشية
 وقد نُشر اإلعالن بشأن املوقوفين الفلسطينيين يف إسرائيل". املذابح الدموية"احلوادث، وجرى احلديث فيما بعد عن 

رمزاً للفاشية "واعتُبر معسكر التوقيف ". معتقلون فلسطينيون يف معسكرات التجميع اإلسرائيلية"حتت عنوان 
   ".القتلة"بـ اك بَ، ووُصِف رجال الشَّ"اجلديدة

  
سبتمبر، حذرت السلطة /يف تصريح نشر قبل بضعة أيام من اضطرابات أيلول :تهديدات بإثارة العنف

احلالية، التي ستؤدي ال حمالة إىل تصاعد العنف وستتسبب بانفجار  اكارثية لسياستهمن النتائج ال"إسرائيل 
  ."موجة جديدة من العداء وعدم االستقرار يف املنطقة

إن الشعب الفلسطيني يحتفظ لنفسه طبعاً باحلق املطلق يف : "نوفمبر أعلنت السلطة/تشرين الثاين 14ويف   
  ." عالن االستقاللإجت بل بواسطة االنتفاضة، التي تُوِّ التعبير عن إرادته يف حتقيق االستقال

  
   

  

                                                 
 .11/12/1996، "هآرتس" *



 

 
 

  

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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