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 مل حكومة إسرائيل املسؤولية الكاملة ن صادر عن جامعة الدول العربية يحبيا

  عن اجلرائم ضد الشعب الفلسطيني
 ١/١٠/٢٠٠٠القاهرة، 

 

  
يف دور انعقاد غير العادي على مستوى املندوبين " جامعة الدول العربية"إن جملس 

  .١/١٠/٢٠٠٠بتاريخ " جامعة الدول العربية"الدائمين لدى

بعد استعراض األحداث الدامية التي وقعت يف ساحة احلرم القدسي الشريف بعد زيارة زعيم 
صبرا وشاتيال وتدنيسه لساحة احلرم الشريف مذبحة  املتطرف ارئيل شارون جمرم" الليكود"حزب 

، وما أدت اليه هذه الزيارة من استفزاز ٢٠٠٠سبتمبر /يوم االثنين الثامن والعشرين من أيلول
ملشاعر الفلسطينيين، وجميع القوى يف أنحاء العاملين اإلسالمي واملسيحي، األمر الذي  واضح

فجر انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد هذا التصرف االستفزازي، وما أدى إليه من وقوع مئات 
الضحايا بين شهيد وجريح من الرجال والنساء والشباب بل واألطفال، واشتعال التوتر يف أرجاء 

  .لفلسطينية وانتشار االشتباكات الداميةاألراضي ا

يدين بشدة هذه التصرف اإلجرامي الذي تم بمساندة " جامعة الدول العربية"فإن جملس 
، ويحمل هذه احلكومة املسؤولية الكاملة عن هذه اجملزرة واضحة من احلكومة اإلسرائيلية احلالية

ستفزازية، ويؤكد للمجتمع الدويل وسائر البشعة وغيرها من املمارسات اإلسرائيلية العدوانية واال
ثبيت أركان تالقوى احملبة للسالم أن األمة العربية عندما اختارت السالم العادل والشامل طريقاً ل

ن هذا السالم ومبدأ األرض مقابل السالم، فا ٣٣٨و  ٢٤٢هذا السالم وفق قرارات الشرعية الدولية 
نسحاب الفوري من كافة األراضي العربية احملتلة يف فلسطين يتطلب التزاماً إسرائيلياً مقابالً باال

واألجزاء املتبقية يف جنوب لبنان،  ١٩٦٧حزيران /واجلوالن السوري حتى خط الرابع من يونيو
ويؤكد أن القيادة الفلسطينية احلكيمة، بذلت أقصى اجلهود يف املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي 

دل والشامل املستند على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض يهدف تثبيت دعائم السالم العا
  .مقابل السالم، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف

إذ يؤكد على عروبة القدس منذ أقدم حقب التاريخ وعلى " جامعة الدول العربية"إن جملس و
واجلغرافية، فإنه يؤكد على أنها جزء ال يتجزأ من األراضي قيمتها السياسية والروحية والتاريخية 

ينطبق عليها القانون الدويل مثلما ينطبق على  ١٩٦٧حزيران /الفلسطينية احملتلة يف يونيو
األراضي الواقعة حتت االحتالل، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية املستقلة تمثل دائرة حمراء ال 

ط بها حتت أي شرط من الشروط، وأن السالم ال يمكن أن يتحقق يجوز العبث بها، وال يجوز التفري
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بمعزل عن حتقيقه يف املدينة الفلسطينية األوىل، وأنها تخضع يف مفاوضات السالم لقرار جملس 
  .١٩٦٧باعتبارها أرضا جرى احتاللها يف  ٢٤٢األمن رقم 

سقطوا يف هذه  م على أرواح الشهداء الذينوهو يترح" جامعة الدول العربية"س إن جمل
الباسلة يف مواجهة العدوان  تهاألحداث الدامية يحيي ويدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاض

الشريف وكافة اإلسرائيلي الغاشم، فإنه يطالب بسحب القوات اإلسرائيلية حول احلرم القدسي 
ب الفلسطيني نقاط التماس، كما يطالب بإجراء التحقيقات الدولية حول اجلرائم البشعة ضد الشع

وحماكمة املسؤولين اإلسرائيليين عنها أمام احملكمة اجلنائية الدولية، كما يطالب منظمات حقوق 
اإلنسان ببحث حالة املواطن الفلسطيني يف األراضي احملتلة، ويطالب جملس األمن والدول دائمة 

ولياتها للحفاظ على العضوية، ودول االحتاد األوروبي وسائر القوى احملبة للسالم يف حتمل مسؤ
عملية السالم وحماية الشعب الفلسطيني ووصولها إىل غايتها املنشودة، إدانة تلك استمرار 

اجملزرة اإلسرائيلية الغاشمة، التي تستهدف عرقلة عملية السالم، وتكثيف اجلهود لتنفيذ قرارات 
االحتالل وانطباقها على الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة بحماية املدنيين حتت 

  .املواطنين الفلسطينيين يف كافة األراضي الفلسطينية احملتلة

ما يستجد  حإبقاء هذه الدورة مفتوحة، وإعادة طر" جامعة الدول العربية"وقد قرر جملس 
  ".جامعة الدول العربية"على جملس 

قدمت مذكرة حول " جامعة الدول العربية"وكانت املندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى 
وذلك خالل االجتماع الطارئ الذي عقد األحداث الدموية اجلارية حالياً، يف األراضي الفلسطينية، 

  .برئاسة السيد ياسر عبد ربه وزير الثقافة واإلعالم الفلسطيني" جامعة الدول العربية"يف 

قط فيها ونبهت املذكرة إىل خطورة ما يجري يف فلسطين التي حتولت إىل ساحة حرب س
عشرات الشهداء ومئات اجلرحى معظمهم من األطفال ومعظم اإلصابات يف الرأس والصدر، وحملت 

  :املذكرة املسؤولية الكاملة حلكومة باراك، مؤكدة على النقاط التالية

القتحام احلرم فيما يشبه احتالل جديد، وذلك  يدفعت حكومة باراك بثالثة آالف جند -
 .ن اإلقدام على هذه الفعلةبدل أن تمنع هذا الرجل م

ال يمكن أن تكون حكومة باراك غير مدركة لعواقب خطوة شارون أولرد الفعل العفوي  -
 .من قبل الشعب الفلسطيني يف أعقاب هذا االستفزاز الوقح

احلية عبر القناصة الذين احتلو أماكن فوق استخدمت القوات اإلسرائيلية الذخيرة  -
بات قاتلة، وشوهد مستوطنون فوق هذه األسطح قاموا أسطح املنازل بهدف حتقيق إصا

 .بإطالق النار على املصلين أثناء أداء صالتهم
استخدم اجليش اإلسرائيلي رصاص الدمدم الذي يتفجر داخل أجساد الناس العزل  -

 .لتحقيق جروح قاتلة ويف أسلحة حمظورة دوليا
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مواجهة تظاهرات سلمية هذه األسلحة واألدوات التي استخدموها ال تستخدم يف  -
 .ألناس عزل

معظم اإلصابات يف اجلزء العلوي من األجساد ونسبة كبيرة من اإلصابات بين  -
اخلاصة باالعتداء على رجال اإلسعاف واملستشفيات األطفال وقامت القوات اإلسرائيلية 

 .امليدانية وأوقعت فيهم بعض اإلصابات
بعد أحداث يوم النكبة التي ترد فيها حكومة باراك وقالت املذكرة إن هذه هي املرة الثانية 

بصورة مبالغ باستخدام القوة على تظاهرات سلمية يقوم بها شعبنا، وهذا يعكس موقف حكومة 
  .باراك، والرجل شخصيا، الذي يفترض خمطئاً أن هذا القمع يمكن أن يلوي ذراعنا

مقدساته، وإسرائيل مل وشددت على أن الشعب الفلسطيني عازم على الدفاع عن نفسه و
  .تستطع يف املاضي أن تثنينا عن ذلك وهي ال تستطيع اليوم، نحن ندافع عن أنفسنا وهم املعتدون

وتساءلت املذكرة  رداً على مزاعم السلطات اإلسرائيلية والتي تقول إن العدد الكبير من 
كانوا أصالً موجودين فوق القتلى واجلرحى يف اجملزرة سببه أن اجلنود يدافعون عن أنفسهم ملاذا 

رؤوس املصلين ويف حميط احلرم؟ وملاذا استخدم جيش االحتالل رصاص الدمدم احملظورة 
  .دولياً

شارون التي فجرت املوقف، ال يمكن فصلها عن موقف وشددت املذكرة على أن زيارة 
رم حكومة باراك من قضية القدس واحملاوالت املستمرة للسيطرة على القدس الشريف واحل

  .القدسي
 ٢.٥من  روقالت على احلكومة اإلسرائيلية أن تعلم أن خلف املسجد األقصى واملقدسات أكث

  .مليار مسلم ومسيحي استفزت مشاعرهم
وحذرت حكومة باراك مما يجري، داعية اجليش اإلسرائيلي والقوات اإلسرائيلية لالنسحاب 

  ..اسمن ساحات املسجد األقصى وحميطه ومن كافة مناطق التم
وناشدت احلكومات العربية تقديم كل أشكال الدعم السياسي واإلعالمي واملادي، ألن هناك 

  .معارك قادمة للدفاع عن املقدسات يف فلسطين



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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