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اشتية يطالب بفتح األرشيف اإلسرائيلي أمام لجنة دولية للتحقيق في
جرائم العام 1948

رئيس الوزراء الفلسطي� محمد اشتية

غزة- القدس- “القدس العر�”: طالب رئيس الوزراء الفلسطي� محمد اشتية، بفتح األرشيف

اإلسرائي� أمام لجنة تحقيق دولية، ل� تنظر � المذابح ال� ارتكبت بحق الشعب الفلسطي�

� العام 1948 واألعوام ال� تلته�

وأكد اشتية � كلمة له استهل فيها جلسة الحكومة األسبوعية، أنه يتوجب النظر � الدمار الذي

لحق بأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطي�، ال زالوا الجئين منفيين عن

بيوتهم ح� اليوم�

وأكد أيضا أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحافيين، بمراجعة األرشيف

اإلسرائي� حول المجازر، يعد “غيضا من فيض”، وقال “تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين

حجم المجازر ال� ارتكبت، وال زال اآلالف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون ع� أن

يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية”�
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هجمات ضد القرى والمدن والجدير ذكره أن العصابات الصهيونية شنت � العام 1948

الفلسطينية، وأجبرت سكانها ع� الرحيل، وارتكبت وقتها الكثير من المجازر، لتحتل أرض فلسطين،

فيما يعرف بـ”أحداث النكبة”�

و� سياق قريب، قال اشتية إن حكومته وجهت برسائل إ� األمم المتحدة والمنظمات الحقوقية

الدولية، للتدخل، لوقف “إرهاب الدولة المنظم” الذي يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين

بحماية وإسناد جنود االحتالل، خاصة � برقة وقريوت وسبسطية، وطالب أيضا بتوفير الحماية

للشعب الفلسطي��

وحمل رئيس الوزراء إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وأدان سياسة إطالق النار بغرض القتل ال�

تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطي� األعزل�

إ� ذلك فقد أشار اشتية إ� الحوار االقتصادي الذي أنهته السلطة الفلسطينية مع الواليات

المتحدة قبل أسبوع، والذي جاء بعد توقف لخمس سنوات�

وقال “أكدنا خالله أن حل الصراع سيا� وال بد من الرجوع إ� القانون الدو� والشرعية الدولية،

وأنه ال بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به اإلدارة األمريكية الحالية ألن إسرائيل تدمره بشكل

ممنهج من خالل برامجها االستيطانية االستعمارية”�

وأضاف: “أكدنا أيضا أنه ال بد من تمكين شعبنا من سيادته ع� أرضه ومصادره الطبيعية

ومقدراته االقتصادية وإزالة المعيقات اإلسرائيلية ال� تحول دون تنمية مستدامة � فلسطين”�

وحين تطرق للوضع الوبا� الخاص بفيروس “كورونا”، دعا � ضوء االرتفاع المتزايد بأعداد

اإلصابات بالمتحور الجديد “أوميكرون”، الجميع لإلقبال ع� مراكز التطعيم لتل� الجرعة

التعزيزية الثالثة لمن تلقوا الجرعتين وتل� المطعوم لمن لم يتلقه ح� اآلن، واالبتعاد عن

التجمعات والحرص ع� غسل األيدي وارتداء الكمامات، وذلك ح� ال تقوم الحكومة بالعودة

لإلجراءات والتدابير ال� بدأتها منذ وصول الفيروس قبل نحو عامين�

كما هنأ اشتية، الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين بمناسبة بدء األعياد الميالدية المجيدة، وقال

“نتم� أن تعود هذه األعياد وقد انتهى االحتالل وأقمنا دولتنا المستقلة ذات السيادة القابلة

للحياة متواصلة األطراف وعاصمتها القدس”�
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